
   

�أردوغ��������������ان ي��ت��ع��ه��د: 
ل�����ن ن����ط����رد �ل���اج���ئ���ن 
�أب��د� تركيا  م��ن  �ل�سورين 

•• �أنقرة-وكاالت:

يف حت�����د وا����س���ت���ن���ك���ار لأح�������زاب 
معار�سة، تعهد الرئي�س الرتكي 
اأم�س،  اأردوغ���������ان،  ط��ي��ب  رج����ب 
اأب����دا الالجئني  ب��اأن��ه ل��ن ي��ع��ي��د 

ال�سوريني اإىل بالدهم بالقوة.
وقال رجب طيب اأردوغان، الذي 
 3.6 م��ن  اأك���ر  ب���الده  ت�ستقبل 
�سنحمي  �سوري:  لجئ  ماليني 
اأخ��وان��ن��ا امل��ط��رودي��ن م��ن �سوريا 
ب�سبب احلرب حتى النهاية.. لن 
اأب��ًدا من هذه الأر�س،  نطردهم 

بح�سب ما ذكرت فران�س بر�س.
وتابع، اأمام جمموعة رواد اأعمال 
م�سراعيه  ع��ل��ى  م��ف��ت��وح  ب��اب��ن��ا 
ال�سوريني.  ا�ستقبال  و�سنوا�سل 

لن نعيدهم اإىل اأفواه الَقَتلة.
هذا  اأردوغ�����ان  ت�سريح  وي��ع��ت��ر 
ا����س���ت���ن���ك���ارا ل��ت�����س��ري��ح��ات ق����ادة 
يطالبون  ال����ذي����ن  امل���ع���ار����س���ة 
الالجئني  ب������اإع������ادة  ب���ان���ت���ظ���ام 

ال�سوريني اإىل بالدهم.
الأ�سبوع  اأردوغ����ان ���س��رح،  وك��ان 
»لعودة  ��ر  ي��ح�����سّ ب���اأن���ه  امل��ا���س��ي، 
بلدهم على  اإىل  مليون" �سوري 

اأ�سا�س تطّوعي.

رئي�س املجل�س الأوروبي ورئي�س الوزراء الأوكراين خالل زيارتهما ميناًء بحرًيا، يف اأودي�سا  )رويرتز(

كييف تتحدث عن بدء �لقو�ت �لرو�سية عمليات �قتحام م�سنع �آزوف�ستال

�سو�ريخ فوق ر�أ�س رئي�س �ملجل�س �لأوروبي ومقتل نائب قائد �لبحرية �لأوكر�ين
•• عو��صم-وكاالت:

اأن  بوتني  ف��الدمي��ر  الرئي�س  اأك��د 
يف  حاليا  يقاتل  ال��رو���س��ي  اجلي�س 
دونبا�س  �سعب  اأج���ل  م��ن  اأوك��ران��ي��ا 
وم��ن اأج��ل اأم��ن وطنه، م�سرا اإىل 
عدوان  ل�سد  ا���س��ط��رت  رو���س��ي��ا  اأن 

حمتوم عليها، بتحرك ا�ستباقي.
بوتني  األ��ق��اه��ا  كلمة  ذل���ك يف  ج���اء 
الكبر  الع�سكري  ال��ع��ر���س  خ��الل 
الذي اأقيم اأم�س يف ال�ساحة احلمراء 
ال�77  الذكرى  مبنا�سبة  مبو�سكو 
احلرب  يف  النازية  على  لالنت�سار 

الوطنية العظمى.
الع�سكريني  ك�����ل  ب����وت����ني  وه�����ن�����اأ 
الن�سر  بعيد  القدامى  واملحاربني 
وقال: نحن فخورون بجيل الن�سر 
الأبي البا�سل وواجبنا هو احلفاظ 
�سحقوا  الذين  اأول��ئ��ك  ذك��رى  على 

النازية.
وب��ع��د ���س��رب��ة ج��وي��ة رو���س��ي��ة على 
 28 م�ساء  الأوك��ران��ي��ة،  العا�سمة 
الأمني  ك���ان  بينما  ال��ف��ائ��ت  اأب��ري��ل 
اأنطونيو  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  ال���ع���ام 
ي��ج��ري زي����ارة لكييف،  غ��وت��ري�����س 
ول��ك��ن هذه  ال��ك��رة،  اأع����ادت مو�سكو 

املرة مع م�سوؤول اأوروبي.
املجل�س  رئ����ي���������س  ا�����س����ط����ر  ف����ق����د 
لالحتماء  مي�سال  �سارل  الأوروب��ي 

وكالة رويرتز.
عمدة  م�ست�سار  ق��ال  ناحيته،  م��ن 
اإن  اأندريو�سينكو،  برتو  ماريوبول، 
"اقتحام"  ب���داأت  الرو�سية  ال��ق��وات 
غادرت  اأن  بعد  اآزوف�����س��ت��ال  م�سنع 
قافلة تابعة لالأمم املتحدة منطقة 

دونيت�سك.
واأ����������س���������اف ج�����������رت، ع�����ل�����ى وج�����ه 
فا�سلة  حم�����اول�����ة  اخل���������س����و�����س، 
ال��ذي ك��ان بوابة  لخ���رتاق اجل�سر 

الإخالء.
الأوكرانيون  ال��ع�����س��ك��ري��ون  وك����ان 
نون منذ اأ�سابيع يف مالجئ  املتح�سّ
اآخر  ال�سخم،  اآزوف�ستال  يف م�سنع 
معقل للمقاومة الأوكرانية يف وجه 
ماريوبول،  يف  ال���رو����س���ي  اجل��ي�����س 
قالوا يف وقت �سابق اأنهم ل ينوون 

ال�ست�سالم.
ج����ه����از  يف  ال�����������س�����اب�����ط  و���������س��������ّرح 
اإيليا  الأوك���ران���ي���ة  ال���س��ت��خ��ب��ارات 
�سحفي  م��وؤمت��ر  يف  �سامويلينكو 
لي�س  ال�ست�سالم  اأن  الفيديو  عر 
رو�سيا.  تهّم  ل  حياتنا  لأن  خ��ي��اًرا 

تركنا على قيد احلياة ل يهّمهم.
كل  اأن  امل�سنع  اأقبية  م��ن  واأ���س��اف 
ب��ق��ي لدينا  اإم���دادات���ن���ا حم�����دودة. 
�سنحمل  ذخ��رة.  لدينا  بقي  مياه. 
اأف�سل  ح��ت��ى  ���س��ن��ق��ات��ل  اأ���س��ل��ح��ت��ن��ا. 

نتيجة لهذا الو�سع.

اأثناء  ���س��اروخ��ي��ة،  ���س��رب��ات  ب�سبب 
املدينة  اأودي�سا،  اإىل  زي��ارة مفاجئة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ج���ن���وب اأوك���ران���ي���ا، 
وف���ق م��ا اأف����اد م�����س��وؤول يف الحتاد 

الأوروبي.
كما اأكد امل�سدر اأنه خالل لقاء بني 
الأوكراين  ال��وزراء  ورئي�س  مي�سال 
دي����ن����ي���������س �����س����م����ي����غ����ال، »ا�����س����ط����ر 
الجتماع  مقاطعة  اإىل  امل�ساركون 
�سربت  ���س��واري��خ  لأن  ل��الح��ت��م��اء 
منطقة اأودي�سا مرة اأخرى«، ح�سب 

ما نقلت فران�س بر�س.
يف الوقت ذاته اأعلنت وكالة الأنباء 
ن��ائ��ب قائد  الأوك��ران��ي��ة ع��ن مقتل 
العقيد  الأوك�����ران�����ي�����ة،  ال���ب���ح���ري���ة 
قيامه  اأثناء  وذل��ك  بيدزاي،  اإيهور 
مب��ه��م��ة ق��ت��ال��ي��ة ك��ج��زء م���ن طاقم 
ط��ائ��رة م��روح��ي��ة م��ن ط����راز ِ)مي 
14(، م�سرة اإىل اأنه لقي م�سرعه 
ب�ساروخ من طائرة مقاتلة رو�سية.
هذا وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية 
مدعومة  رو���س��ي��ة  ق���وات  اإن  اأم�����س 

بتنفيذ  ب��داأت  واملدفعية  بالدبابات 
اآزوف�ستال  »عمليات اقتحام« مل�سنع 
لل�سلب يف ماريوبول حيث يتح�سن 

اآخر املدافعني عن املدينة.
وزارة  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  ي����دل  ومل 
اأولك�سندر  الأوك����ران����ي����ة  ال����دف����اع 
موتوزيانيك مبزيد من التفا�سيل، 
يقدم  اأن  دون  م��ن  ق����ال،  اأن����ه  غ��ر 
ق����اذف����ات  اإن  ذل�������ك،  ع���ل���ى  دل����ي����ال 
هجمات  ت�سن  قد  رو�سية  �سواريخ 
خاطفة يف امل�ستقبل، وفقا ملا ذكرته 

�لحتاد �لأوروبي يح�سم م�ساألة �ن�سمام �أوكر�نيا بعد �سهر

نائب �سريالنكي يقتل متظاهرً� ثم ينتحر 

��ستقالة رئي�س وزر�ء �سريانكا بعد �سد�مات عنيفة 
•• كولومبو-وكاالت:

راجاباك�سا،  ماهيندا  �سريالنكا  وزراء  رئي�س  ا�ستقال 
ومناه�سني  موؤيديه  عنيفة بني  ا�ستباكات  بعد  الإثنني، 
وفق  بجروح،  �سخ�ساً   78 اإ�سابة  عن  اأ�سفرت  حلكومته 

املتحدث با�سمه.
اأر�سل  م��اه��ي��ن��دا،  اإن  وي��ل��ي��وي��ت��ا  امل��ت��ح��دث روه�����ان  وق����ال 
الرئي�س جوتابايا  الأ�سغر  �سقيقه  اإىل  ا�ستقالته  خطاب 
وحدة  حكومة  لت�سكيل  الطريق  ميهد  م��ا  راج��اب��اك�����س��ا، 

جديدة.
اأن نائًبا من  هذا واأفادت ال�سرطة ال�سريالنكية الثنني 
متظاهرا  بالر�سا�س  قتل  �سريالنكا  يف  احلاكم  احل��زب 
م��ن��اه�����س��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة ث��م ان��ت��ح��ر خ���الل م��واج��ه��ة خارج 

العا�سمة.
النار  فتح  اأت���وك���ورال  اأم��اراك��رث��ي  اإن  ال�سرطة  وق��ال��ت 
يف  �سيارته  اعرت�سا  خطرة  ب��ج��روح  �سخ�سني  واأ���س��اب 

متاأثرا  ت��ويف  ال�سحايا  اأح��د  اأن  م�سيفة  نيتامبوا،  بلدة 
بجراحه.

عر  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�سرطة  يف  م�سوؤول  و���س��رح 
الهاتف ان النائب هرب من مكان احلادث وجلاأ اىل مبنى 
قريب اأحاط الآلف باملبنى فاأقدم عندها على النتحار 

مب�سد�سه.
وقع احلادث يف الوقت الذي نزل فيه الآلف اإىل ال�سوارع 
اأن���ح���اء اجل���زي���رة اخل��ا���س��ع��ة حل��ظ��ر التجول  يف ج��م��ي��ع 
راجاباك�سا  ماهيندا  ال���وزراء  رئي�س  اأن�سار  وا�ستهدفوا 

الذي قدم ا�ستقالته لحًقا.
ولفتات  خ��ي��اًم��ا  ذل��ك  قبل  لراجاباك�سا  امل��وال��ون  وه���دم 
كانوا يخيمون  للحكومة  ن�سبها متظاهرون مناه�سون 
خارج املقر الر�سمي للرئي�س جوتابايا راجاباك�سا منذ 9 
ني�سان اأبريل. وقالت متحدثة با�سم م�ست�سفى كولومبو 
الوطني اإن ما ل يقل عن 138 �سخ�سا اأ�سيبوا يف اأعمال 

عنف بالعا�سمة كولومبو ونقلوا اإىل امل�ست�سفى.

�إ�سر�ئيل تعتقل م�ستبها بها بعد 
بالقتل بينيت  تهديد  ر�سالة 

•• �لقد�س-وكاالت:

الإ�سرائيلية،  ال�����س��رط��ة  اعتقلت 
اأم�������س الإث���ن���ني، ام�����راأة ت��ب��ل��غ من 
العمر 65 عاما ي�ستبه يف اإر�سالها 
ت��ه��دي��دات ب��ال��ق��ت��ل اأرف���ق���ت معها 
ط��ل��ق��ات ر���س��ا���س، لأ����س���رة رئي�س 
�سهر  يف  بينيت،  ن��ف��ت��ايل  ال�����وزراء 

اأبريل املا�سي.
اأن  وذكر بيان �سادر عن ال�سرطة 
اإ�سرائيل،  جنوب  �سكان  من  امل��راأة 
وقالت ال�سرطة اإن تفا�سيل اأخرى 
عن الق�سية ما زالت خا�سعة لأمر 

حظر ن�سر من املحكمة.
تهديدين  ب��ي��ن��ي��ت  اأ����س���رة  وت��ل��ق��ت 
معهما  ال�����ري�����د،  ع����ر  ب���ال���ق���ت���ل 

طلقات ر�سا�س.

•• بروك�صيل-وكاالت:

و�سط م�ساعي اأوكرانيا امل�ستمرة لالن�سمام اإىل الحتاد 
الع�سكرية  العملية  ب��ع��د  ت�����س��ارع��ت  وال��ت��ي  الأوروب�������ي، 
الرو�سية على اأرا�سيها، يف فراير املا�سي، قالت رئي�سة 
الإثنني،  ليني،  دير  فون  اأور�سول  الأوروبية  املفو�سية 
تر�سيح  يف  املقبل  ال�سهر  يف  راأيها  �ستبدي  املفو�سية  اإن 

اأوكرانيا لالن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي.
اإنها  اأم�����س،  ت��وي��رت،  يف  ح�سابها  على  بتغريدة  وق��ال��ت 
الأوروب����ي  الحت����اد  دع���م  ال�سبع  م��ع جم��م��وع��ة  ناق�ست 
تتطلع  املفو�سية  اأن  اأ���س��اف��ت  كما  الأوك�����راين.  للملف 

لتلقي الإجابات على ا�ستبيان ع�سوية الحتاد.
كرر  زيلين�سكي،  فولودمير  الأوك���راين  الرئي�س  وك��ان 
مرارا خالل الأ�سهر املا�سية اأن بالده باتت قريبة جداً 
اإ�سارة اإىل دخول الحت��اد. واأو�سح  من هذا التحول، يف 
اأن املفو�سية الأوروبية واحلكومة الأوكرانية تتحركان 

معا نحو هذا الهدف ال�سرتاتيجي.
 28 الأوك��ران��ي��ة يف  الرئا�سة  وق��ع��ت  اأن  بعد  ذل���ك،  اأت���ى 
فراير املا�سي، طلبا ر�سميا لالن�سمام على الفور اإىل 
اإجراء  27 دول���ة، وذل��ك مبوجب  ال��ذي ي�سم  الحت���اد 

خا�س لأن كييف تدافع عن نف�سها يف مواجهة رو�سيا.

�ل�سالع  �إىل  تت�سلل  �لقاعدة 
للحوثين خا�سعة  منطقة  من 

•• �ليمن-وكاالت:

الأق���ل يف  اأ���س��خ��ا���س على   10 قتل 
مواجهات بني قوات احلزام الأمني 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن  وع���ن���ا����س���ر 
ال�سالع  حم��اف��ظ��ة  يف  الإره����اب����ي 
عنا�سر   3 بينهم  ال��ي��م��ن  ج��ن��وب��ي 
من ق��وات احل��زام الأم��ن��ي، وف��ق ما 

اأعلنت وزارة الداخلية اليمنية.
يف  اليمنية  الداخلية  وزارة  وقالت 
بيان ن�سرته على موقعها الر�سمي 
الداخلية  وزارة  ق�����ي�����ادة  ت���ن���ع���ي 
قوات  منت�سبي  م���ن   3 ا���س��ت�����س��ه��اد 
ال�سالع  الأم���ن���ي مب��دي��ن��ة  احل����زام 
اأث���ن���اء م��واج��ه��ة ع��ن��ا���س��ر الإره����اب 
داخ������ل اأح������د م���ع�������س���ك���رات احل�����زام 
اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان  واأ�����س����ار  الأم����ن����ي. 
ت�سللت  اأن  ب��ع��د  ج���اءت  امل��واج��ه��ات 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن  جم���م���وع���ة 
التي  الإره��اب��ي من مديرية ج��ن، 

ُت�سيطر عليها جماعة احلوثي

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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خربات وطنية وعربية ت�شارك يف جلنة 
حتكيم حتدي )مليون مربمج عربي(

اأخبار الإمارات

نحو حرب عاملية ثالثة؟ 
�شيناريوهات الت�شعيد اخلم�شة...!

عربي ودويل

الفجرية ت�شت�شيف بطولة العامل 
للمبارزة للفتيات ل�شالح الإيبيه 13 مايو

الفجر الريا�شي

م�سري �أوروبا �سيتغري ب�سبب �حلرب
�لحتاد �لأوروبي: �لتحول �لكبري نحو �ل�سرق!

•• �لفجر -خرية �ل�صيباين

الأوروب���ي: تكت�سب دول  الثقل يف الحت��اد  اأوكرانيا على تغير مركز  تعمل احل��رب يف 
البلطيق وبولندا ورومانيا وزناً، ناهيك عن التو�سيع املحتمل يف امل�ستقبل.

يف و�سائل الإع��الم الدولية، تبدو كاجا كال�س حا�سرة يف كل مكان. فعندما ل جتيب 
يف  م��ق��الت  تكتب  الأم��ري��ك��ي��ة،  ان  ان  �سي  قناة  اأ�سئلة  على  الإ�ستونية  ال����وزراء  رئي�سة 
نهاية  يف  برلني،  ويف  تاميز.  نيويورك  يف  اأو  الإيكونومي�ست،  الريطانية  الأ�سبوعية 
اأبريل، تركت املحامية ال�سابقة البالغة من العمر 44 عاًما ب�سمتها يف خطاب، الغاز قد 
يكون باهظ الثمن، لكن احلرية ل تقدر بثمن، قالت لالأملان الذين كانوا حينها حذرين 

ب�ساأن فكرة فر�س حظر على النفط والغاز الرو�سي.
بف�سل لغتها الإجنليزية املمتازة، وقدرتها على الت�سال والتوا�سل، جت�سد كاجا كال�س 
ب�سكل مثايل هذا اجليل اجلديد من القادة يف اأوروبا ال�سرقية ال�سابقة، امل�سممون الآن 
ا يف جمهورية الت�سيك  على التاأثر يف ال�سوؤون الأوروبية. ففي دول البلطيق، ولكن اأي�سً

و�سلوفاكيا وكرواتيا وبلغاريا، وقريًبا يف �سلوفينيا.         )التفا�سيل �س14(

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع رئي�س الوزراء اليوناين   )وام(حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء    )وام(

�سهد� تبادل مذكر�ت و�تفاقيات تعاون بني �لإمار�ت و�ليونان

حممد بن ز�يد ورئي�س وزر�ء �ليونان يبحثان �ل�سر�كة 
�ل�سرت�تيجية ويوؤكد�ن دعم جهود �ل�سلم و�ل�ستقر�ر بالعامل

•• �أبوظبي-و�م:

نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بحث �ساحب 
اأم�����س ومعايل  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
اليونان  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س  م��ي��ت�����س��وت��اك��ي�����س  ك��ري��اك��و���س 
يف  البلدين  بني  امل�سرتك  والعمل  التعاون  م�سارات   .. ال�سديقة 
خمتلف اجلوانب يف اإطار ال�سراكة الإ�سرتاتيجية التي جتمعهما 

الدولية  و  الإقليمية  والتطورات  الق�سايا  جممل  اإىل  اإ�سافة   ..
حمل الهتمام امل�سرتك.

اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سهد �ساحب  اأخ��رى  من جهة 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س 
ومعايل كرياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س وزراء جمهورية اليونان 
تبادل عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم بني عدد من اجلهات 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة اليونان. )التفا�سيل �س4-3(

برئا�سة حممد بن ر��سد 

جمل�س �لوزر�ء يعتمد �سيا�سة جديدة لاإ�سكان وبرناجما 
متويليا للقرو�س �لإ�سكانية بتكلفة 11.5 مليار درهم

•• �أبوظبي-و�م :

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��راأ���س 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوطن يف  وال��ذي عقد يف ق�سر  ال���وزراء  اهلل اجتماع جمل�س 
العا�سمة اأبوظبي بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  املالية،  وزي��ر 
ال�سيخ  �سمو  و  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�سور بن زايد 

�سوؤون الرئا�سة .
مت �سمن اأجندة الجتماع اعتماد عدد من املبادرات والت�سريعات 
العمل  منظومة  تطوير  موا�سلة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال�سيا�سات 

احلكومي يف دولة الإمارات،.     )التفا�سيل �س2(

على الرغم من اأن قادة الدول الأوروبية الذين اجتمعوا 
يف فر�ساي مبار�س املا�سي، اأو�سحوا اأن م�سار الن�سمام 

اإىل ع�سوية الحتاد ل ميكن اأن يكون �سريعا.
يف امل��ق��اب��ل، ح����ذرت م��و���س��ك��و اأك����ر م���ن م���رة م���ن تلك 
الن�سمام حللف  تنف�سل عن  اأنها ل  اخلطوة، معترة 
لها  بالن�سبة  اأح��م��ر  خ��ط��اً  يعتر  م��ا  الأط��ل�����س��ي،  �سمال 

ولأمنها ال�سرتاتيجي.

ا�ستباكات بني املتظاهرين واأن�سار احلكومة خارج مكتب الرئي�س يف كولومبو   )ا ف ب(

�نق�سام يف برملان ليبيا.. وتلويح با�ستقالة جماعية
•• طر�بل�س-وكاالت:

بتقدمي  تلويح  و�سط  ن��واب��ه،  بني  انق�سام  حالة  الليبي  ال��رمل��ان  يعي�س 
ا�ستقالة جماعية منه قبل ت�سويت مرتقب على م�سروع امليزانية التي 

طرحتها حكومة فتحي با�ساغا.
داخل  اأزم��ة  ل�)العربية.نت( عن  ك�سف  اأوحيدة  النائب جريل  اأن  غر 
الرملان، قائاًل اإن هناك انق�ساماً داخله بني نواب موالني حلكومة عبد 
احلميد الدبيبة واآخرين داعمني حلكومة با�ساغا، اإىل جانب اختالفات 
يف وجهات النظر للفرتة املقبلة، وهو ما يجعل مترير م�سروع امليزانية 

بالن�ساب الكامل للرملان اأمراً �سعباً.
يف ال�سياق ذاته، قال النائب زياد دغيم لو�سائل اإعالم حملية، اإن اأع�ساء 
ا�ستقالة جماعية تنهي عمل املجل�س احلايل  اإعالن  بالرملان يدر�سون 

باإنهاء ن�ساب الثلثني من عدده الكلي.
اإمكانية اعتماد قانون للميزانية العامة لأنه يحتاج  ا�ستبعد دغيم  كما 
داخلية  ولئحة  �سريح  د�ستوري  ن�س  وف��ق  ع�سواً   120 موافقة  اإىل 

واإعالن �سابق من رئي�س اللجنة الت�سريعية.
يذكر اأن اأوىل ال�ستقالت جاءت من النائب عبد الغني الفطي�سي، الذي 

اأعلن عنها، ال�سبت، اعرتا�ساً على الق�سور يف اأداء الرملان.

�ل�����س��ن: �لأم���ن �لأوروب����ي 
ع����ل����ى م�����ف�����رتق ط����رق

•• بكني-وكاالت:

على وقع ا�ستمرار التوتر املت�ساعد 
ب����ني ح��ل��ي��ف��ت��ه��ا رو�����س����ي����ا وال�������دول 
على  الأوروب���ي���ة،  ل�سيما  الغربية، 
الأوكراين،  الرو�سي  النزاع  خلفية 
الو�سع  ال�سني من خطورة  حذرت 
با�سم  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت  احل�����ايل. 
ت�سونيينغ  هوا  ال�سينية  اخلارجية 
اأم�س، اإن الأزمة الأوكرانية و�سعت 
الأمن الأوروبي على مفرتق طرق.

كما اأعربت عر تويرت عن ترحيب 
ب����الده����ا ب���ك���ل اجل����ه����ود ال���دول���ي���ة 

الهادفة اإىل تعزيز ال�سالم.
املعنية  الأط�����راف  ح��ث��ت  ذل���ك،  اإىل 
رو�سيا  دع�����م  ع���ل���ى  ال�����ن�����زاع  ب����ه����ذا 
ال�����س��الم من  واأوك��ران��ي��ا يف حتقيق 
اأن  على  و�سددت  املفاو�سات.  خالل 
اأمن اأوروبا يجب اأن يبقى يف اأيدي 
اإ�سارة رمبا  اأنف�سهم، يف  الأوروبيني 

اإىل تدخل الوليات املتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س �لوزر�ء برئا�سة حممد بن ر��سد يعتمد �سيا�سة جديدة لاإ�سكان وبرناجما متويليا للقرو�س �لإ�سكانية بتكلفة 11.5 مليار درهم 

وال���ب���ي���ئ���ة وع�������س���وي���ة مم��ث��ل��ني عن 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
ال�سناعة  ووزارة  القت�ساد،  ووزارة 
ووزارة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، ووزارة  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة 
العامة  والهيئة  والتعليم،  الرتبية 
املبعوث  امل����دين، وم��ك��ت��ب  ل��ل��ط��ران 
اخلا�س للتغر املناخي، وممثل عن 
لتمثيل  اأع�ساء   5 وع��دد  اإم���ارة،  كل 
من  اختيارهم  يتم  اخلا�س  القطاع 
ق��ب��ل م��ع��ايل وزي����رة ال��ت��غ��ر املناخي 

والبيئة.
الإم������ارات للعمل  ي��ت��وىل جم��ل�����س  و 
العامة  الأ����س�������س  اق������رتاح  امل���ن���اخ���ي 
ل���ل���خ���ط���ط وامل�����������س�����اري�����ع ال����ع����ام����ة 
من  بالتخفيف  املتعلقة  والقطاعية 
اآثاره،  مع  والتكيف  املناخي  التغر 
املبادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  وم��ت��اب��ع��ة  وت��ط��وي��ر 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
2050، ومراجعة وحتديث تقارير 
التغر  ب�����س��اأن  ال���دول���ة  م�����س��اه��م��ات 
الإطارية  لالتفاقية  وف��ق��ا  امل��ن��اخ��ي 
التقارير  واإع����داد  امل��ن��اخ��ي..  للتغر 
الوطنية ب�ساأن م�ساهمات الدولة يف 
تنفيذ اتفاقية باري�س للتغر املناخي، 
الإ�سرتاتيجيات  وم��واءم��ة  واق���رتاح 
الحتادية واملحلية وت�سجيع م�ساريع 
ال�سراكة مع القطاع اخلا�س، ف�سال 
ع��ن اإب����راز ج��ه��ود ال��دول��ة يف التغر 
الدولية،  امل�ساركات  وتنظيم  املناخي 
وتعزيز وتطوير الدرا�سات والبحوث 

العلمية.
جمل�س  ت�����س��ك��ي��ل  اع���ت���م���اد  مت  ك���م���ا 
والبلدية  البيئي  للعمل  الإم�����ارات 
���س��ن��وات برئا�سة  ث���الث  مل���دة  وذل����ك 
م����ع����ايل وزي���������رة ال���ت���غ���ر امل���ن���اخ���ي 
كل  ع��ن  ممثلني  وع�سوية  والبيئة، 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  من: 
ووزارة  القت�ساد،  ووزارة  املتقدمة، 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، ووزارة  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة 
ووزارة  امل��ج��ت��م��ع،  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة 
الرتبية والتعليم، وممثل عن �سوؤون 

البلديات والبيئة بكل اإمارة.
الإم������ارات للعمل  ي��ت��وىل جم��ل�����س  و 
الأ�س�س  اق����رتاح  وال��ب��ل��دي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي 
يف  امل�����س��رتك  العمل  لتعزيز  ال��ع��ام��ة 
اخلدمات  جم��ال  ويف  البيئة  جم��ال 
ال�����ب�����ل�����دي�����ة، واق�������������رتاح الأن����ظ����م����ة 
ل�سمان  وال�سيا�سات  والت�سريعات 
للقطاع  ف��اع��ل��ي��ة  اأك������ر  م�������س���ارك���ة 
ال�سلة،  ذات  امل�����س��اري��ع  يف  اخل���ا����س 
واق�����������رتاح امل�������ب�������ادرات وامل�������س���اري���ع 
البيئي  باملجال  املرتبطة  التكاملية 
التن�سيق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ب��ل��دي، 
املمار�سات  واأف�سل  اخل��رات  لتبادل 
وتعزيز  ال��ب��ل��دي،  ال��ع��م��ل  يف جم���ال 

م���ن خطواتها  وي���ع���زز  ي�����س��رع  ومب���ا 
ال�سكني  ال����س���ت���ق���رار  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
م�ستهدفات  وي���دع���م  ل��ل��م��واط��ن��ني، 
املقبلة،  ع���ام���ا  ل��ل��خ��م�����س��ني  ال���دول���ة 
ومئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها 
ال��ع��امل��ي��ة يف حتقيق  ال����ري����ادة  ن��ح��و 

الراحة والرفاهية ل�سعبها.

�ملو�طنني  وظائف  م�ستهدفات   -
يف �لقطاع �خلا�ص .

تعديالت  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد  و 
ع��ل��ى ب��ع�����س اأح����ك����ام ق�����رار جمل�س 
وبرامج  م����ب����ادرات  ب�����س��اأن  ال�������وزراء 
ت���ن���اف�������س���ي���ة ال������ك������وادر الإم�����ارات�����ي�����ة 
م�ستهدف  رف���ع  واإق�����رار  "ناف�س"، 
املائة  يف   2 مب��ع��دل  ال��ت��وط��ني  ن�سب 
�سركات  املهارية يف  للوظائف  �سنويا 
ومن�ساآت القطاع اخلا�س التي ت�سم 
ن�سبة  ورف����ع  ف���اأك���ر،  م��وظ��ف��ا   50
اإجمايل  مبعدل  ت�ساعديا  التوطني 
عام  امل��ائ��ة حتى  يف   10 ع��ن  يقل  ل 
فر�س  خلق  بهدف  وذلك   ،2026
وظ���ي���ف���ي���ة ����س���ن���وي���ا ل���ل���م���واط���ن���ني يف 
القطاع اخلا�س وخمتلف القطاعات 

القت�سادية بالدولة.

- �لتاأمني �سد �لتعطل عن �لعمل .
ال�������س���وؤون  اآخ�������ر ويف  وم������ن ج����ان����ب 
الوزراء  جمل�س  اعتمد  الت�سريعية 
ب�ساأن نظام  ق��ان��ون احت���ادي  اإ���س��دار 
ال��ت��اأم��ني ���س��د ال��ت��ع��ط��ل ع��ن العمل 
من خالل الباقات التاأمينية، والذي 
للعامل  ي�ستهدف �سمان توفر دخل 
اأوق�����ات ت��ع��ط��ل��ه حل���ني ت��وف��ر فر�س 
عمل بديلة، وتعزيز تناف�سية الكوادر 
وتوفر  العمل  �سوق  يف  الإم��ارات��ي��ة 
م��ظ��ل��ة احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة لهم 
الكرمية  احلياة  ا�ستدامة  يكفل  مبا 
العاملية  املواهب  اأف�سل  وجذب  لهم، 
من العمالة املاهرة واحلفاظ عليها 
للو�سول  ال��دول��ة  يف  العمل  �سوق  يف 
حيث  تناف�سي،  معريف  اقت�ساد  اإىل 
تعوي�س  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  يت�سمن 
مببلغ  بالدولة  عليه  املوؤمن  العامل 
حالة  يف  حم�������دودة  ل���ف���رته  ن���ق���دي 
ت��ع��ط��ل��ه ع���ن ال��ع��م��ل وق��ي��م��ة وم���دد 

التعوي�س.

�لتعليم  موؤ�س�سات  حوكمة   -
�لعايل �لحتادية .

كذلك  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال�������س���وؤون  ويف 
حوكمة  ب�ساأن  ق��رارا  املجل�س  اعتمد 
العايل احلكومية  التعليم  موؤ�س�سات 
وال������ذي  ال������دول������ة،  الحت������ادي������ة يف 
ي�ستهدف و�سع اإطار تنظيمي �سامل 
وبناء بيئة ت�سريعية مرنة ومتطورة 

�سنوات، برئا�سة معايل وزير الدولة 
لل�سوؤون املالية، وع�سوية �سعادة وكيل 
وزارة املالية نائبا للرئي�س"، وممثل 
لال�ستثمار،  الإم��������ارات  ج���ه���از  ع���ن 
اأبوظبي  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  و���س��ع��ادة 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  و���س��ع��ادة  الرقمية، 
دب���ي ال��رق��م��ي��ة، و���س��ع��ادة م��دي��ر عام 
للهوية واجلن�سية  الهيئة الحتادية 
و�سعادة  امل��ن��اف��ذ،  واأم����ن  واجل���م���ارك 
امل��ح��م��ود، و�سعادة  اإب��راه��ي��م  حم��م��ود 

الدكتورة مرمي بطي ال�سويدي.

لل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  دم��ج   -
و�سندوق  و�لأوقاف  �لإ�سالمية 

�لزكاة .
بدمج  اأي�سا  ق��رارا  املجل�س  واعتمد 
لل�سوؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  ك���ل 
و�سندوق  والأوق��������اف  الإ����س���الم���ي���ة 
ال��زك��اة واإن�����س��اء هيئة ج��دي��دة ت�سم 
وت�����س��ك��ي��ل جمل�س  م���ع���ا،  اجل���ه���ت���ني 
اختيار  ي��ت��م  ال��ه��ي��ئ��ة  لإدارة  ج��دي��د 
تتعلق  مل���ع���اي���ر  وف����ق����ا  اأع���������س����ائ����ه 
ب����اخل����رات امل���ط���ل���وب���ة يف جم����الت 
والفتاوى،  الإ����س���الم���ي���ة  ال�������س���وؤون 
و�سوؤون ال�ستثمار، وال�سوؤون املالية، 
والإداري��ة، اإىل جانب اعتماد ت�سكيل 
عدد من اللجان تتبع جمل�س الإدارة 
الهيئة  ال��ع��م��ل يف  ل�����س��م��ان ح��وك��م��ة 
اجل��دي��دة مثل جلنة ال��زك��اة، وجلنة 
الفتاوى  وجلنة  واملخاطر  التدقيق 
اإىل  اإ�سافة  الإ�سالمية..  وال�����س��وؤون 
اإن�������س���اء ����س���ن���دوق ال���وق���ف اخل���ري 
ويعنى  الإدارة  جم���ل�������س  ي���ت���ب���ع  و 
اأموال  م��ن  الوقفية  بال�ستثمارات 
الوقف والعمل على النهو�س بقطاع 
اأه��م حمركات  الأوق��اف بو�سفه من 
�سيا�سة  وو���س��ع  امل�ستدامة  التنمية 
لقطاع  داع��م��ة  وت�سريعات  متكاملة 
�سيا�سة  وتطوير  ال��دول��ة  يف  ال��وق��ف 
لتحقيق  الأوق��������اف  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 

توجهات احلكومة امل�ستقبلية.
ويجوز لل�سندوق تعهيد اإدارة بع�س 
ال�ستثمارية  وامل��ح��اف��ظ  الأ����س���ول 
ال�ستثمار  اإىل جهات متخ�س�سة يف 

مبوافقة جمل�س الإدارة.

�إك�سبو  �لإم��ار�ت  دولة  ج�ناح   -
. فلورياد   2022

ج�ناح  ب�ساأن  ق���رارا  املجل�س  واعتمد 
 2022 اإك�������س���ب���و  الإم����������ارات  دول������ة 
ال�مياه  "م�دن  ب�����ع��ن��وان  ف���ل���وري���اد، 
ال�����م��ال�����ح��ة: ح�����ي��ث ت�����ل��ت��ق��ي الأر�����س 
الذي  ال��دويل  املعر�س  ب�البح�ر"، يف 
امل���دن  "تنمية  ع���ن���وان  حت���ت  ي���ق���ام 
كل  م��رة  تنظيمه  ويتم  اخل�سراء"، 
اأم�سرتدام  مدينة  يف  ���س��ن��وات  ع�سر 

مب�ستوى  ترتقي  التي  والت�سريعات 
امل�ستوى  ع���ل���ى  ال����ب����ل����دي  ال���ع���م���ل 

الحتادي.
اليوم  اعتمدنا  :كما  �سموه  واأ���س��اف 
لل�سئون  العامة  الهيئة  بدمج  ق��رارا 
الإ���س��الم��ي��ة والأوق����اف م��ع �سندوق 
الزكاة وت�سكيل جمل�س جديد لإدارة 
لنمو  كبرة  فر�سة  لدينا   .. الهيئة 
قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد 
لديها  اجل��دي��دة  والهيئة   .. ال��زك��اة 
مهمة كبرة لتطوير هذا القطاع".

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
" واع���ت���م���دن���ا ق�����رارا  ب����ن را�����س����د : 
ال��ي��وم ب�����س��اأن ج��ن��اح دول���ة الإم�����ارات 
الذي  ف��ل��وري��اد   2022 اإك�����س��ب��و  يف 
ب���ه���ول���ن���دا ..  اأم���������س����رتدام  ي���ق���ام يف 
الدولة  ب��ج��ه��ود  ل��ل��ت��ع��ري��ف  وي��ه��دف 
ارتفاع  حت���دي���ات  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  يف 
احل��رارة ون��درة املياه واحلفاظ على 
ويقام   .. لدينا  البيولوجي  التنوع 
اأعوام   10 كل  البيئي  املعر�س  ه��ذا 

بهولندا" .

�ل�سكنية  �لقرو�ص  �سيا�سة   -
�جلديدة

ال���وزراء  جمل�س  اعتمد  وتف�سيال، 
ال�سيا�سة اجلديدة لقرو�س الإ�سكان 
تهدف  وال��ت��ي  الحت����ادي،  احلكومي 
للقرو�س  ال���ت���م���وي���ل  ت���وف���ر  اإىل 
ال�سراكة  خ�����الل  م����ن  الإ����س���ك���ان���ي���ة 
م����ع ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س وامل�������س���ارف 
امل�ستهدفات  ي��دع��م  مب���ا  ال��وط��ن��ي��ة، 
النتظار  ف���رتة  بتقلي�س  امل��رت��ب��ط��ة 
ال�سيخ  برنامج  و�سيقوم  للطلبات.. 
زايد لالإ�سكان بتمويل قيمة الأرباح 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ال��ق��رو���س ن��ي��اب��ة عن 
ال���ذي ي�ساهم يف  امل��واط��ن��ني، الأم����ر 
التي ميكن  القرارات  م�ساعفة عدد 
وت�سريع  للقرو�س  �سنويا  اإ�سدارها 
���س��ي��م��ا خالل  ال���ط���ل���ب���ات، ل  اإجن������از 
اإىل  اإ�سافة  املقبلة،  �سنوات  اخلم�س 
طلبات  وتغطية  التمويل  ا�ستدامة 
الإ����س���ك���ان م���ن خ���الل ال�����س��راك��ة مع 

القطاع اخلا�س.
ي�ستهدف برنامج التمويل الإ�سكاين 
اإ�سدار  اجل��دي��دة  ال�سيا�سة  �سوء  يف 
للخم�س  اإ���س��ك��اين  ق����رار  األ����ف   13
�سنوات املقبلة "2022 - 2026" 
وتلبية  دره��م،  مليار   11.5 بتكلفة 
ملواطني  امل�ستقبلية  الح��ت��ي��اج��ات 
اإىل  مبجملها  تهدف  والتي  الدولة، 
وحتقيق  الأ���س��ري  ال�ستقرار  تعزيز 
ال��ك��رمي��ة والآمنة  ال��رخ��اء واحل��ي��اة 

للمواطنني.
ال�����س��ي��ا���س��ة ج��ه��ود حكومة  و جت�����س��د 
اإ�سعاد مواطنيها،  الإم���ارات يف  دول��ة 

وت���ط���وي���ر ال�����درا������س�����ات وال���ب���ح���وث 
يف  ال��دول��ة  موقف  وحتديد  العلمية 
ذات  والإقليمية  الدولية  املفاو�سات 

ال�سلة.

- �إن�ساء �ملندوبية �لد�ئمة للدولة 
لدى �ملنظمة �لبحرية �لدولية .

باإ�سدار  ق������رارا  امل��ج��ل�����س  واع���ت���م���د 
املندوبية  ب��اإن�����س��اء  احت����ادي  م��ر���س��وم 
املنظمة  ل�����دى  ل���ل���دول���ة  ال����دائ����م����ة 
البحرية الدولية يف اململكة املتحدة، 
مبا ي�سمن امل�ساركة يف كافة فعاليات 
املنظمة يف مداولت اإقرار التفاقيات 
البحرية  واملدونات  والروتوكولت 
عليها  تطراأ  تعديالت  واأية  الدولية 
م�سالح  ي��ح��ق��ق  مب����ا  واع���ت���م���اده���ا 
والبحرية  الق���ت�������س���ادي���ة  ال����دول����ة 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة وجم�����الت ال��ت��ح�����س��ني يف 
م�ستويات ال�سالمة البحرية وجتارة 
النقل البحري، وامل�ساهمة يف حتقيق 
توجهات الدولة يف جمالت القت�ساد 
الدولة  اإمكانيات  وت�سويق  البحري 
وحتقيق  البحرية  ال���س��ت��ث��م��ارات  يف 
للدولة،  البحرية  التجارة  م�سالح 
امل�ستجدات  ك���اف���ة  ع��ل��ى  وال����وق����وف 
قطاع  يف  امل�ستدام  التطوير  خلدمة 
وتعزيز  ال��دول��ة،  يف  البحري  النقل 
موقع الدولة يف كافة املوؤ�سرات ذات 
للم�ساريع  بيئة جاذبة  ال�سلة وخلق 

البحرية فيها.

�إد�رة  جمل�ص  ت�سكيل  �إع��ادة   -
�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين .

باإعادة  اأي�سا  ق��رارا  املجل�س  واعتمد 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل 
مل��دة ث��الث �سنوات،  امل��دين  للطران 
القت�ساد،  وزي�����ر  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���س��ة 
وع�����س��وي��ة ���س��م��و رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة دبي 
رئي�س  وم���ع���ايل  امل�����دين،  ل��ل��ط��ران 
باأبوظبي،  وال��ن��ق��ل  البلديات  دائ���رة 
و�سعادة رئي�س دائرة الطران املدين 
يف ال�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة رئ��ي�����س دائرة 
راأ�����س اخليمة،  امل���دين يف  ال���ط���ران 
و����س���ع���ادة رئ���ي�������س دائ�������رة ال���ط���ران 
امل���دين يف ال��ف��ج��رة، و���س��ع��ادة وكيل 
وزارة الداخلية و�سعادة قائد القوات 
اجل���وي���ة وال����دف����اع اجل�����وي، وممثل 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  م��ن  ك��ل  ع��ن 
لالأمن  الأع��ل��ى  وامل��ج��ل�����س  التحتية 

الوطني.

�سركة  �إد�رة  جمل�ص  ت�سكيل  �إع��ادة   -
�لحتاد للمعلومات �لئتمانية .

باإعادة  ق����رارا  امل��ج��ل�����س  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
الحتاد  �سركة  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل 
ثالث  مل���دة  الئ��ت��م��ان��ي��ة  للمعلومات 

احلكومية  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 
الحتادية يف الدولة تعزز تناف�سيتها، 
الفاعلة  والإدارة  احلوكمة  وت�سمن 
ملوؤ�س�سات  ج��ذب  مركز  لتكون  فيها، 
ا�سرتاتيجية،  و���س��راك��ات  تعليمية، 
وطلبة من خمتلف اأنحاء العامل، مبا 
يتما�سى مع ال�سرتاتيجية الوطنية 
ومئوية  ال��دول��ة،  يف  العايل  للتعليم 
املرونة  وت��وف��ر   ،2071 الإم����ارات 
وال�ستقاللية لها، مع �سمان وجود 
ومتابعة  للم�ساءلة  وا�سحة  اآل��ي��ات 
الأداء، ومتكينها من حتقيق خططها 
مب�ستوى  والرتقاء  ال�سرتاتيجية، 
طلبة  وت��خ��ري��ج  التعليم،  خم��رج��ات 
موؤهلني لالنخراط يف �سوق العمل، 
وحتفيزها على تنويع م�سادر دخلها، 
ف�����س��ال ع���ن حت��ف��ي��ز ج���ه���ود البحث 

والتطوير لديها.
و يعزز القرار الكفاءة املالية ملوؤ�س�سات 
التعليم العايل احلكومية يف الدولة، 
على  ينعك�س  مب���ا  اأدائ���ه���ا  وم��ت��اب��ع��ة 
اإمكانات وموؤ�سرات تناف�سيتها حمليا 
ا�ستقطاب  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  وع��امل��ي��ا، 
والقيادة  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء 
واإدارة  العالية،  ال��ك��ف��اءات  ذوي  م��ن 
احلكومة  م��ن  املخ�س�سة  امل��ي��زان��ي��ة 
ل���ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ات وف����ق اآل���ي���ة اأكر 

كفاءة.
�سيا�سة  ال�������وزراء  جم��ل�����س  واع��ت��م��د 
باأحكام  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��خ��ال��ف��ات  ن�����س��ر 
املالية  الأوراق  هيئة  واأنظمة  قانون 
�سالحية  ال��ه��ي��ئ��ة  وم��ن��ح  وال�����س��ل��ع، 
باملخالفة  امل��رت��ك��ب��ة  ال��وق��ائ��ع  ن�����س��ر 
ال�سادرة  والأن��ظ��م��ة  الهيئة  لقانون 
الإلكرتونية،  مواقعها  �سمن  عنها 
اأ�سماء  الن�سر  يت�سمن  اأن  ج��واز  مع 
املخالفني وم�سمون تلك املخالفات، 
وذل�������ك وف����ق����ا ل�������س���واب���ط حم�����ددة 
واآليات للتظلم، وهو ما يعزز جهود 
ال���س��ت��ث��م��اري وحماية  ال��وع��ي  رف���ع 
التعامل  اأ�س�س  وكفالة  امل�ستثمرين 
وي�سمن  املالية،  الأ�سواق  يف  ال�سليم 
ال�����ردع، وي��ح��د م���ن ارتكاب  حت��ق��ي��ق 

املخالفات يف اإطار الأ�سواق املالية.

�إن�ساء جمل�ص �لإمار�ت للعمل   -
�ملناخي وجمل�ص �لإمار�ت للعمل 

�لبيئي و�لبلدية .
ال�سوؤون التنظيمية احلكومية،  و يف 
ت�سكيل  ال���������وزراء  جم��ل�����س  اع���ت���م���د 
املناخي  ل��ل��ع��م��ل  الإم�������ارات  جم��ل�����س 
الإم�������ارات للعمل  واإن�������س���اء جم��ل�����س 
على  القرار  ون�س  والبلدية،  البيئي 
للعمل  الإم��������ارات  ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����س 
برئا�سة  �سنوات،  ث��الث  مل��دة  املناخي 
م����ع����ايل وزي���������رة ال���ت���غ���ر امل���ن���اخ���ي 

•• �أبوظبي- و�م :

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
جمل�س  اج��ت��م��اع  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
الوزراء والذي عقد يف ق�سر الوطن 
�سمو  بح�سور  اأبوظبي  العا�سمة  يف 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير املالية، والفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�سيخ من�سور بن  الداخلية و �سمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.
اعتماد  الج��ت��م��اع  اأج��ن��دة  �سمن  مت 
والت�سريعات  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ع����دد 
موا�سلة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال�سيا�سات 
احلكومي  العمل  منظومة  تطوير 
يف دول����������ة الإم�������������������ارات، وج����������اء يف 
���س��ي��ا���س��ة جديدة  م��ق��دم��ت��ه��ا اع��ت��م��اد 
واإقرار  الحت��ادي  الإ�سكان  لقرو�س 
ن���ظ���ام ال���ت���اأم���ني ���س��د ال��ت��ع��ط��ل عن 
التوطني  م�ستهدفات  ورف���ع  العمل 
القطاع  يف  امل���ه���اري���ة  ال���وظ���ائ���ف  يف 

اخلا�س.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
حكومة  ال��ي��وم  ا�ستاأنفت  را���س��د:  ب��ن 
الحت�����اد اأع��م��ال��ه��ا ب��ع��د اإج�����ازة عيد 
اجتماعا  وت��راأ���س��ت  ال�سعيد  الفطر 
يف  ال��وط��ن  بق�سر  ال������وزراء  ملجل�س 
اأول  ك����ان  و   .. اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���س��م��ة 
اإ�سكانية  �سيا�سة  جل�ستنا  يف  ق���رار 
جديدة �سمن برنامج زايد لالإ�سكان 
وب��رن��ام��ج مت��وي��ل��ي ج��دي��د لقرو�س 
مليار   11.5 ب��ق��ي��م��ة  الإ�����س����ك����ان 
اأ�سرة  األ��ف   13 منه  ت�ستفيد  دره��م 

مواطنة.
اليوم  اأق��ررن��ا  اأ���س��اف �سموه : كما  و 
تواجد  تعزيز  ب�ساأن  ج��دي��دا  نظاما 
كوادرنا الوطنية يف القطاع اخلا�س 
وذلك عر رفع ن�سب التوطني 2% 
من�ساآت  يف  املهارية  للوظائف  �سنويا 
يف   10 ل�  و�سول  اخلا�س..  القطاع 
املائة يف عام 2026 وذلك بالتعاون 
م��ع ب��رن��ام��ج ن��اف�����س وع���ر مميزات 
لدعم  للمن�ساآت  ن��اف�����س  م��ن  م��ال��ي��ة 

توظيف هذه الكوادر.
اأي�سا  اليوم  :واعتمدنا  �سموه  وق��ال 
ن��ظ��ام��ا ل��ل��ت��اأم��ني ���س��د ال��ت��ع��ط��ل عن 
العامل  تعوي�س  وه��دف��ه   .. ال��ع��م��ل 
امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ ن��ق��دي لفرتة 
حمدودة يف حال تعطله عن العمل .. 
والهدف تعزيز تناف�سية �سوق العمل 
للعاملني  اجتماعية  مظلة  وتوفر 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م�ستقرة  وت��ر���س��ي��خ  ف��ي��ه 

للجميع.
اليوم  ���س��م��وه :واع��ت��م��دن��ا  واأ����س���اف 
م��ن��ظ��وم��ة ج���دي���دة حلوكمة  اأي�����س��ا 
العايل احلكومية  التعليم  موؤ�س�سات 
مرونة  لتوفر  الوطنية  وجامعاتنا 
و�سع  مع   .. لهم  اأك��ر  وا�ستقاللية 
لعملهم  وا����س���ح���ة  اأداء  م���وؤ����س���رات 
لهذه  املالية  الكفاءة  من  يعزز  ومبا 
وي��دع��م��ه��ا يف حتقيق  امل��وؤ���س�����س��ات.. 

اأهدافها التعليمية.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
اليوم يف  اعتمدنا  " كما   : را�سد  بن 
جم��ل�����س ال������وزراء ق�����رارا ي��ت��ي��ح ن�سر 
اأ�سواق  لأن��ظ��م��ة  امل��خ��ال��ف��ني  اأ���س��م��اء 
الأوراق  هيئة  واأن��ظ��م��ة  ل��دي��ن��ا  امل���ال 
املالية وال�سلع.. مع ن�سر وقائع هذه 
الوعي  رف���ع  وال���ه���دف   ، امل��خ��ال��ف��ات 
اأ�سواقنا  وح��م��اي��ة   .. ال���س��ت��ث��م��اري 
.. و�سمان  املخالفني  وردع   .. املالية 

حماية كافة امل�ستثمرين.
واأ�ساف �سموه : ويف القطاع البيئي 
ت�����س��ك��ي��ل جمل�س  ال����ي����وم  اع���ت���م���دن���ا 
برئا�سة  امل��ن��اخ��ي  للعمل  الإم������ارات 
وع�سوية  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر  وزي������رة 
املعنية  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
.. والهدف و�سع اخلطط القطاعية 
اآث�����ار التغر  ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع 
ومتابعة  اآث��اره  مع  والتكيف  املناخي 
تنفيذ خطط احلياد املناخي الدولة 
عنها  اأع��ل��ن��ا  ال��ت��ي   2050 ب��ح��ل��ول 

�سابقا".
اأي�سا  اليوم  اعتمدنا  �سموه:  ق��ال  و 
للعمل  الإم���������ارات  جم��ل�����س  اإن�������س���اء 
ب��ع�����س��وي��ة كافة  ال��ب��ي��ئ��ي وال���ب���ل���دي 
من  وجمموعة  الدولة  يف  البلديات 
ال������وزارات الحت���ادي���ة وذل����ك بهدف 
تبادل اخلرات .. واقرتاح الأنظمة 

بهولندا.
الدولة  ج��ه��ود  اجل��ن��اح  ي�ستعر�س  و 
التح�دي�ات  ع�������ل���ى  ال�������ت���غ���ل���ب  ف�������ي 
ال�مياه  ن�درة  يف  املتمثلة  ال�طبيعية، 
وارت����ف����اع درج�����ة احل�������رارة وارت���ف���اع 
ن�سبة ملوحة الرتبة، واإن�ساء اأنظمة 
وتنمية  ال��دائ��ري��ة،  امللحية  ال��زراع��ة 
اأكر اخ�سرارا، ويلقي ال�سوء  مدن 
والباحثني  ال���ع���ل���م���اء  ج���ه���ود  ع���ل���ى 
واملبتكرين يف تطوير حلول حتافظ 
ال��ب��ي��ول��وج��ي، وتطوير  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى 
الغذائي،  ل��الأم��ن  م�ستدامة  ح��ل��ول 

وق�سايا البيئة وندرة املياه.
تعريف  اإىل  اجل����ن����اح  ي�����س��ع��ى  ك���م���ا 
ال������زوار مب���ا ت��زخ��ر ب���ه ال���دول���ة من 
امللحية،  النباتات  يف  بيولوجي  تنوع 
املدن الإماراتية  ودورها يف تخ�سر 
البتكارات اجلديدة  لت�سجيع  وذلك 
الغذائي  الأم���ن  ق�سايا  تعالج  التي 
ا�ستدامة  اأكر  مدننا  وجعل  واملائي 
وم���رون���ة، ك��م��ا ي��ع��زز اجل��ن��اح فر�س 
اأع��م��ق م��ع امل�ساركني  اإن�����س��اء رواب���ط 
ابتكار حلول  امل�ساهمة يف  �ساأنها  من 
للتحديات البيئية التي تواجه دولة 
الإمارات وا�ستلهام الأفكار اخلالقة.
قائمة  ع����ل����ى  امل����ج����ل���������س  واف���������ق  و 
الت�سغيلية  وال��ق��واع��د  ال�سالحيات 
هيئة  م����ن  ون���ق���ل���ه���ا  وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
الأ�سواق  اإىل  وال�سلع  املالية  الأوراق 
املر�سوم  باأحكام  اإعمال  وذلك  املالية 
ل�سنة  رق��م /22/  ب��ق��ان��ون احت���ادي 
الخت�سا�سات  توزيع  ب�ساأن   2020
واأ�سواق  الهيئة  ب��ني  وال�سالحيات 
الدولة،  يف  املرخ�سة  املالية  الأوراق 
وال������ت������ي ����س���م���ل���ت اأك���������ر م������ن 30 
نقلت  وتنفيذية  ت�سغيلية  �سالحية 

اإىل الأ�سواق املالية.
على  جل�سته  خ��الل  املجل�س  اطلع  و 
الوطني  املجل�س  تو�سيات  من  ع��دد 
الحتادي يف �ساأن مو�سوع "دور وزارة 
يف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
�ساأن تطوير ال�سناعة الوطنية"، اإىل 
جانب اعتماد تعديل القرار ال�سادر 
التوجيهية  اللجنة  ت�سكيل  ���س��اأن  يف 
والطالع  واملقايي�س،  للموا�سفات 
على تقرير ديوان املحا�سبة النهائي 
املوحد  اخل���ت���ام���ي  احل�������س���اب  ب�������س���اأن 
املنتهية  املالية  ال�سنة  ع��ن  ل��الحت��اد 
واملوافقة   ،2021 دي�سمر   31 يف 
ب�ساأن  ق��ان��ون احت���ادي  م�����س��روع  على 
اع��ت��م��اد احل�����س��اب اخل��ت��ام��ي املوحد 
ل���الحت���اد ل��ل�����س��ن��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 31 
دي�سمر 2021. كما اطلع املجل�س 
ل�ستكمال  املتخذة  الإج����راءات  على 
الفوترة  م�����س��روع  تنفيذ  متطلبات 
الإلكرتونية والذي يهدف اإىل تبادل 
الفواتر بني املوردين وامل�سرتين يف 
�سورة اإلكرتونية متكاملة مبا يدعم 
حماية  وتعزيز  ال�سريبي  المتثال 
م��ك��اف��ح��ة جرائم  امل�����س��ت��ه��ل��ك ودع����م 
اط��ل��ع جمل�س  ك��م��ا  الأم�����وال.  غ�سل 
اأعمال جمال�س  الوزراء على تقارير 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  اإدارات عدد من 
جمل�س  تقرير  منها   ،2021 لعام 
اإدارة الهيئة العامة للطران املدين، 
اأكادميية  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  وت��ق��ري��ر 
وتقرير  الدبلوما�سية،  قرقا�س  اأنور 
جم��ل�����س اأم����ن����اء ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
ال�سنوية  الجتماعات  ب�ساأن  تقرير 
امل�سرتكة  العربية  امل��ال��ي��ة  للهيئات 
الدورة العتيادية احلادية  واجتماع 
العرب  امل��ال��ي��ة  وزراء  ملجل�س  ع�سرة 
الدولية  ال�������س���وؤون  ويف   .2022
���س��ادق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات مع 
عدد من الدول ال�سديقة واملنظمات 
الدولية، حيث �سادق على اتفاقيتني 
ب�����ني ح����ك����وم����ة ال������دول������ة وك�������ل من 
وحكومة  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  مملكة  ح��ك��وم��ة 
جمهورية �سلوفاكيا يف �ساأن احلماية 
كما  امل�سنفة،  للمعلومات  امل�سرتكة 
من  ع��دد  توقيع  على  املجل�س  واف��ق 
التفاقيات منها اتفاقية مع حكومة 
اإم��راط��وري��ة ال��ي��اب��ان يف ���س��اأن نقل 
معدات وتكنولوجيا الدفاع، واتفاقية 
مع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
يف �ساأن اإن�ساء مكتب للجنة الدولية 
لل�سليب الأحمر يف الدولة، واتفاقية 
للت�سجيع  ال��ف��ل��ب��ني  ج��م��ه��وري��ة  م���ع 
لال�ستثمارات  امل��ت��ب��ادل��ة  واحل��م��اي��ة 
ومذكرة اتفاق مع املنظمة الإقليمية 
مل���راق���ب���ة ال�����س��الم��ة اجل���وي���ة ل���دول 
افريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 

."  MENA RSOO"

 حممد بن ر��سد: 
لقرو�س  جديد  متويلي  وبرنامج  لاإ�سكان  ز�يد  برنامج  �سمن  جديدة  �إ�سكانية  �سيا�سة  جل�ستنا  يف  قر�ر  �أول  وكان   .. �لفطر  عيد  �إجازة  بعد  �أعمالها  �لحتاد  حكومة  • ��ستاأنفت 

�لإ�سكان بقيمة 11.5 مليار درهم ت�ستفيد منه 13 �ألف �أ�سرة مو�طنة
�خلا�س..  �لقطاع  من�ساآت  يف  �ملهارية  للوظائف  % �سنويا   2 �لتوطن  ن�سب  رفع  عرب  وذلك  �خلا�س  �لقطاع  يف  �لوطنية  كو�درنا  تو�جد  تعزيز  ب�ساأن  جديد�  نظاما  • �أقررنا 

و�سول ل� 10 % يف عام 2026 وذلك بالتعاون مع برنامج ناف�س وعرب مميز�ت مالية من ناف�س للمن�ساآت لدعم توظيف هذه �لكو�در 
�لعمل عن  تعطله  حال  يف  حمدودة  لفرتة  نقدي  مببلغ  عليه  �ملوؤمن  �لعامل  تعوي�س  وهدفه  �لعمل..  عن  �لتعطل  �سد  للتاأمن  نظاما  �أي�سا  • �عتمدنا 

من  يعزز  ومبا  لعملهم  و��سحة  �أد�ء  موؤ�سر�ت  و�سع  مع  لهم..  �أكرب  و��ستقالية  مرونة  لتوفري  �لوطنية  وجامعاتنا  �حلكومية  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  حلوكمة  جديدة  • منظومة 
�لكفاءة �ملالية لهذه �ملوؤ�س�سات.. ويدعمها يف حتقيق �أهد�فها �لتعليمية 

�لوعي  رفع  و�لهدف  �ملخالفات  هذه  وقائع  ن�سر  مع  و�ل�سلع..  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  و�أنظمة  لدينا  �ملال  �أ�سو�ق  لأنظمة  �ملخالفن  �أ�سماء  ن�سر  يتيح  قر�ر�  • �عتمدنا 
�ل�ستثماري.. وحماية �أ�سو�قنا �ملالية .. وردع �ملخالفن .. و�سمان حماية كافة �مل�ستثمرين 

�خلرب�ت تبادل  بهدف  وذلك  �لحتادية  �لوز�ر�ت  من  وجمموعة  �لدولة  يف  �لبلديات  كافة  بع�سوية  و�لبلدي  �لبيئي  للعمل  �لإمار�ت  جمل�س  �إن�ساء  • �عتمدنا 
�لهيئة  لإد�رة  جديد  جمل�س  وت�سكيل  �لزكاة  �سندوق  مع  و�لأوقاف  �لإ�سامية  لل�سئون  �لعامة  �لهيئة  بدمج  قر�ر�  �عتمدنا  • كما 
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�أكد� على �أهمية �إيجاد ت�سويات �سلمية للنز�عات و�لأزمات �لتي ت�سهدها �ملنطقة و�لعامل 

حممد بن ز�يد ورئي�س وزر�ء �ليونان يبحثان �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بن �لبلدين و�لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية 

تداعيات الأزمة الأوكرانية خا�سة 
اإىل  م�������س���را  ال���ط���اق���ة  يف جم�����ال 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك لتعزيز 
وال�سالم  وال�ستقرار  الأمن  اأركان 

يف املنطقة والعامل.
ك�����ري�����اك�����و������س  م������ع������ايل  ودون 
�سجل  يف  ك��ل��م��ة  م��ي��ت�����س��وت��اك��ي�����س 
�سعادته  ع���ن  ف��ي��ه��ا  اأع�����رب  ال�����زوار 
الإم�����ارات وم�ستوى  دول���ة  ب��زي��ارة 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
م��زي��دا من  ل��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ن متمنيا 

التقدم والتطور.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأق��������ام 
ماأدبة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
غداء تكرميا ل�سيف البالد معايل 
والوفد  ميت�سوتاكي�س  كرياكو�س 

املرافق.
ال�سيخ  ���س��م��و   .. ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال�سيخ  �سمو  و  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  اأب��وظ��ب��ي 
حمدان  ال�سيخ  و�سمو  التنفيذي 
ب��ن حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان و 
م���ع���ايل ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن حمد 
م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن 
�سوؤون  وزارة  يف  اخلا�سة  ال�سوؤون 
�سخبوط  ال�سيخ  ومعايل  الرئا�سة 

بن نهيان اآل نهيان وزير دولة.
معايل   .. ال����ل����ق����اء  ح�������س���ر  ك���م���ا 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
املجتمع  وق���اي���ة  و  ال�����س��ح��ة  وزي����ر 

يف ال���ع���امل.. وم��وق��ف ال��دول��ة من 
الأزم������ة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ي��ت�����س��ق مع 
اإىل  ال��دع��وة  يف  الثابتة  توجهاتها 
للحلول  الأولوية  واإعطاء  ال�سالم 
والهتمام  لالأزمات  الدبلوما�سية 
مناطق  يف  الإن���������س����اين  ب���ال���ب���ع���د 
دولة  �ست�ستمر  لذلك  ال�سراعات 
امل�ساعدات  ب���ت���ق���دمي  الإم�����������ارات 
املدنيني  واإغ������اث������ة  الإن���������س����ان����ي����ة 

املت�سررين.
دولة  ا�ستعداد  على  �سموه  و���س��دد 
ب��اأي جهد  الإم��ارات الدائم للقيام 
بالتعاون مع اأ�سدقائها يف العامل.. 
ال�سديقة  اليونان  مقدمتهم  ويف 
ت��خ��ف��ي��ف حدة  ل���ل���دف���ع يف اجت������اه 
اآثارها  وتقليل  الأزم���ة  يف  التوتر 

ال�سلبية على خمتلف امل�ستويات.
اإنه يف �سوء تاأثرات  و قال �سموه 
الطاقة  �سوق  اأوك��ران��ي��ا على  اأزم��ة 
� ك��م��ا توؤكد  ف����اإن دول����ة الإم�������ارات 
الطاقة  اأمن  �� حري�سة على  دائما 
العاملي  ال��ط��اق��ة  ���س��وق  وا���س��ت��ق��رار 
م�سلحة  ي���ح���ق���ق  مب����ا  وت������وازن������ه 

اجلميع.
التوترات  اأنه رغم  اأ�ساف �سموه  و 
ال�سرق  منطقة  منها  تعاين  التي 
اأنها  اإل  املتو�سط  والبحر  الأو�سط 
فر�سا  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  يف  مت��ت��ل��ك 
لل�سالم والتعاون.. ودولة الإمارات 
اأجل  م��ن  ك��ل حت��رك��ات��ه��ا  تعمل يف 
تهيئة البيئة والظروف يف املنطقة 
لتعزيز ال�سالم الإقليمي.. واإيجاد 
�سراكات اإيجابية حتقق ال�ستقرار 
وت����خ����دم م�����س��ال��ح اجل���م���ي���ع دون 
ا�ستثناء.. وبال�سك فاإن الإمارات و 
م�سرتك  توجه  يجمعهما  اليونان 

�سعادة  و  امل���واط���ن  ح��م��اي��ة  وزي�����ر 
اأ�سيمينا غاغا وزير ال�سحة املناوب 
و�سعادة ديوني�سيو�س زوي�س �سفر 
دولة  ل��دى  اليونانية  اجلمهورية 
اأثنا�سيو�س  وال��دك��ت��ور  الإم������ارات 
القومي  الأم��ن  م�ست�سار  نتوكو�س 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بجانب 

يف اليونان.
وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�سلحة قد ا�ستقبل ام�س.. معايل 
رئي�س  ميت�سوتاكي�س  كرياكو�س 
وزراء جمهورية اليونان ال�سديقة 
الذي يقوم بزيارة ر�سمية اإىل دولة 

الإمارات.
- لدى  ال����ب����الد  ل�����س��ي��ف  وج������رت 
مرا�سم   - ال��وط��ن  ق�سر  و���س��ول��ه 
ا�سطحب  حيث  ر�سمية  ا�ستقبال 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان ال�سيف اإىل من�سة 
ال�����س��الم الوطني  ال�����س��رف وُع����زف 
واليونان  الإم���ارات  دول��ة  لكل من 
.. فيما اأطلقت املدفعية 21 طلقة 
وا�سطفت  ال�سيف  بزيارة  ترحيباً 

ثلة من حر�س ال�سرف حتية له.
ال���س��ت��ق��ب��ال.. �سمو  ك����ان يف  وق����د 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو 
ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل 
التنفيذي  للمجل�س  ع�سو  نهيان 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 

ت�سهم  التي  الدبلوما�سية  امل�ساعي 
اإىل  ال�����س��ع��وب  تطلعات  حتقيق  يف 
ال�سالم والزدهار والتنمية وتعزز 
الإقليمي  وال����س���ت���ق���رار  الأم�������ن 

والعاملي.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق�������ال 
العالقات  زاي���������د..اإن  ب���ن  حم��م��د 
الإمارات  دول��ة  بني  الدبلوما�سية 
وال��ي��ون��ان وال��ت��ي ب���داأت خ��الل عام 
ومتعددة  ومتطورة  قوية   1976
ال�سراكة  اأن  اإىل  م�سرا  امل��ج��الت 
الإ�سرتاتيجية التي اأعلنها البلدان 
خالل عام 2020 .. حققت نقلة 
نوعية يف هذه العالقات واأن دولة 
الإم��ارات لديها حر�س كبر على 
الأم���ام يف  اإىل  ال�سراكة  ه��ذه  دف��ع 

خمتلف املجالت.
التي  ال��ق��ف��زة  اأن  ���س��م��وه  اأ���س��اف  و 
ح��ق��ق��ه��ا ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري بني 
 ..  2021 ع����ام  خ����الل  ال��ب��ل��دي��ن 
ت��ع��ر ع���ن ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ر الذي 
الإ�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  حققته 
 67% ب��ن�����س��ب��ة  ارت����ف����ع  وال��������ذي 
ميثل  كما   ،  2020 بعام  مقارنة 
من  مزيد  نحو  لالنطالق  قاعدة 
الفاعلة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ات 
جمالت  يف  خ��ا���س��ة  وامل�����س��ت��دام��ة 
والتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
وال���������س����ح����ة والأم������������ن ال����غ����ذائ����ي 

وغرها.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأك������د  و 
اأن دولة  اآل نهيان  حممد بن زايد 
الإم��ارات تتابع الأزم��ة الأوكرانية 
تداعياتها  ب�����س��ب��ب  ���س��دي��د  ب��ق��ل��ق 
وال�ستقرار  الأم���ن  على  اخل��ط��رة 
والإن�ساين  الق��ت�����س��ادي  وال��و���س��ع 

و م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
ال�سناعة  وزي�����ر  اجل���اب���ر  اأح���م���د 
معايل  و  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزيرة 
الثقافة وال�سباب و معايل عبداهلل 
القت�ساد  وزي����ر  امل����ري  ط���وق  ب���ن 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأحمد 
للتجارة  دول������ة  وزي������ر  ال�����زي�����ودي 
اأنور  الدكتور  معايل  و  اخلارجية 
امل�ست�سار  ق���رق���ا����س  حم���م���د  ب����ن 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
وم���ع���ايل خلدون  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
جهاز  رئ���ي�������س  امل�����ب�����ارك  خ���ل���ي���ف���ة 
املجل�س  ع�سو  التنفيذية  ال�سوؤون 
خليل  الدكتور  ومعايل  التنفيذي 
الع�سو  �سمو  م�ست�سار  ال��ف��ولذي 
املنتدب جلهاز اأبوظبي لال�ستثمار 
�سفر  امل��زروع��ي  �سليمان  �سعادة  و 
ال���ي���ون���ان و معايل  ل����دى  ال���دول���ة 
الهيئة  اأمني عام  الرميثي  �سمرة 
ال�سرد  و  ل��ل��م��را���س��م  الحت�����ادي�����ة 
و����س���ع���ادة مرمي  الإ����س���رتات���ي���ج���ي 
امل���ه���ري م��دي��ر ع����ام املكتب  ع��ي��د 
الإع������الم������ي حل���ك���وم���ة اأب���وظ���ب���ي 
ال�سويدي  ح�سن  حممد  و���س��ع��ادة 
لأبوظبي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
الرحمي  القاب�سة وحممد جميل 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 

لطاقة امل�ستقبل " م�سدر ".
وح�������س���ر ال���ل���ق���اء ال����وف����د امل���راف���ق 
ي�سم..معايل  ال������ذي  ل��ل�����س��ي��ف 
جورجادي�س  اأدون���ي�������س  ���س��ب��ي��دون 
وزي�������ر ال��ت��ن��م��ي��ة وال����س���ت���ث���م���ار و 
�سكريكا�س  كون�ستانتينو�س  معايل 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ة و معايل  وزي����ر 
ثيودوريكاكو�س  ب��ان��اج��ي��وت��ي�����س 

ال�������س���الم  اأج��������ل  ال����ع����م����ل م�����ن  يف 
وال�ستقرار يف املنطقة.

جل�سة  خ���ت���ام  يف  ���س��م��وه  واأع�������رب 
مزيد  اإىل  تطلعه  ع��ن  امل��ب��اح��ث��ات 
م���ن ال��ت��ط��ور وال��ن��م��اء والزده�����ار 
يف ال��ع��الق��ات ب��ني دول���ة الإم����ارات 
وال����ي����ون����ان يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 

خالل الفرتة املقبلة.
اأع�����رب رئ��ي�����س وزراء  م���ن ج��ان��ب��ه 
لكرم  وتقديره  �سكره  عن  اليونان 
ال�ستقبال  وح����ف����اوة  ال�����س��ي��اف��ة 
ال����ل����ذي����ن ح���ظ���ي ب���ه���م���ا وال����وف����د 
مبنا�سبة  ���س��م��وه  امل���راف���ق..وه���ن���اأ 
عيد الفطر املبارك متمنيا لدولة 

الإمارات دوام التقدم والرخاء.
واأك���������������د م������ع������ايل ك�����ري�����اك�����و������س 
م��ي��ت�����س��وت��اك��ي�����س اع�����ت�����زاز ب����الده 
التي  املتميزة  ال�سداقة  بعالقات 
وما  الإم������ارات  دول���ة  م��ع  جتمعها 
الإ�سرتاتيجية  �سراكتهما  حققته 
من نقلة نوعية هامة يف م�ستويات 
التعاون يف خمتلف املجالت منوها 
ال�ساد�سة  هي  ه��ذه  زي��ارت��ه  اأن  اإىل 
م���ن ت��ول��ي��ه رئ���ا����س���ة احل���ك���وم���ة يف 

بالده .
ال��ي��ون��ان ح��ري�����س��ة على  اإن  وق����ال 
الإمارات  دول��ة  مع  تعاونها  تعزيز 
الإ�سرتاتيجية  �سراكتهما  اإطار  يف 
وت��و���س��ي��ع اآف���اق���ه���ا مل���ا ف��ي��ه اخلر 
ال�سديقني..  ل�سعبيهما  والزدهار 
ت�سهد  العالقة  اأن هذه  اإىل  واأ�سار 
دف���ع���ا اإىل الأم�������ام وه����ي ت���ق���وم يف 
الأ�سا�س على الأهداف امل�سرتكة و 
النظرة امل�سرتكة ملختلف الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك .
وحتدث رئي�س وزراء اليونان ب�ساأن 

•• �أبوظبي-و�م:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأم�������س ومعايل  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
ميت�سوتاكي�س  ك����ري����اك����و�����س 
اليونان  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س 
التعاون  م�������س���ارات   .. ال�����س��دي��ق��ة 
يف  البلدين  بني  امل�سرتك  والعمل 
خمتلف اجلوانب يف اإطار ال�سراكة 
جتمعهما  ال���ت���ي  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الق�سايا  جم��م��ل  اإىل  اإ���س��اف��ة   ..
الدولية  و  الإقليمية  وال��ت��ط��ورات 

حمل الهتمام امل�سرتك.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ورح�����ب 
�� خالل  اآل نهيان  زاي��د  حممد بن 
اللقاء الذي جرى يف ق�سر الوطن 
و  ال��ي��ون��ان  ���� مب��ع��ايل رئي�س وزراء 
الوفد املرافق .. معربا عن ثقته يف 
جديدة  اإ�سافة  �ستكون  الزيارة  اأن 
الفاعل  امل�سرتك  والعمل  للتعاون 
ال�سديقني  البلدين  ب��ني  واملثمر 
امل��ج��الت وال��ب��ن��اء على  يف خمتلف 
التي  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�������س���راك���ة 

جتمعهما.
وا�����س����ت����ع����ر�����س �����س����م����وه وم����ع����ايل 
ميت�سوتاكي�س  ك����ري����اك����و�����س 
خم���ت���ل���ف اأوج����������ه ال�����ت�����ع�����اون بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
والفر�س  ال���ي���ون���ان  وج���م���ه���وري���ة 
ال����واع����دة ل��ت��ط��وي��ره��ا خ��ا���س��ة يف 
القت�سادية  احل��ي��وي��ة  امل���ج���الت 
والبيئة  والتنموية  وال�ستثمارية 
الطاقة  ج��ان��ب  اإىل   .. وال��ط��اق��ة 
امل��ت��ج��ددة والأم���ن ال��غ��ذائ��ي والتي 
لالقت�سادات  رئ��ي�����س��ا  داع��م��ا  ت��ع��د 
التنمية  لعجلة  وحمركا  الوطنية 

امل�ستدامة يف البلدين.
وت���ب���ادل ���س��م��وه ورئ��ي�����س ال�����وزراء 
ب�ساأن  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ال���ي���ون���اين 
والتطورات على  الأح��داث  جممل 
ال�ساحتني الإقليمية والدولية ذات 
مقدمتها  ويف  امل�سرتك  اله��ت��م��ام 
وتداعياتها  الأوك���ران���ي���ة  الأزم�����ة 
الإن�سانية  اجل��وان��ب  خمتلف  على 
هذا  يف  واأك������دا   .. والق���ت�������س���ادي���ة 
ال�����س��ي��اق ت��واف��ق ال����روؤى ب��ني دولة 
العديد  ب�ساأن  واليونان  الإم���ارات 
ما  خا�سة  وامل��ل��ف��ات  الق�سايا  م��ن 
اإيجاد ت�سويات  يتعلق بالعمل على 
التي  والأزم����ات  للنزاعات  �سلمية 
ودفع  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  ت�سهدها 

ال�سيخ  نهيان ومعايل  اآل  زاي��د  بن 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
اخلا�سة  ال�سوؤون  م�ست�سار  نهيان 
ومعايل  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  يف 
ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان بن 

مبارك اآل نهيان وزير دولة.
ك��م��ا ك���ان يف ال���س��ت��ق��ب��ال.. معايل 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزي�����ر 
املجل�س  ل�������س���وؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر 
معايل  و  الحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 
اأحمد اجلابر  الدكتور �سلطان بن 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزي�����ر 
املتقدمة ومعايل نورة بنت حممد 
وال�سباب  الثقافة  وزي���رة  الكعبي 
و م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق املري 
الدكتور  وم��ع��ايل  القت�ساد  وزي��ر 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزير 
معايل  و  اخلارجية  للتجارة  دول��ة 
قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 
ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�ست�سار 
ومعايل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
املجل�س  ع�سو  التنفيذية  ال�سوؤون 
خليل  الدكتور  ومعايل  التنفيذي 
الع�سو  �سمو  م�ست�سار  ال��ف��ولذي 
املنتدب جلهاز اأبوظبي لال�ستثمار 
�سفر  امل��زروع��ي  �سليمان  �سعادة  و 
ومعايل  ال���ي���ون���ان  ل����دى  ال����دول����ة 
الهيئة  اأمني عام  الرميثي  �سمرة 
وال�سرد  ل���ل���م���را����س���م  الحت�����ادي�����ة 
و����س���ع���ادة مرمي  الإ����س���رتات���ي���ج���ي 
امل���ه���ري م��دي��ر ع����ام املكتب  ع��ي��د 
الإع������الم������ي حل���ك���وم���ة اأب���وظ���ب���ي 
ال�سويدي  ح�سن  حممد  و���س��ع��ادة 
لأبوظبي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
الرحمي  القاب�سة وحممد جميل 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 

لطاقة امل�ستقبل " م�سدر ".
ويرافق ال�سيف وفد ي�سم .. معايل 
جورجادي�س  اأدون���ي�������س  ���س��ب��ي��دون 
ومعايل  وال�ستثمار  التنمية  وزير 
�سكريكا�س  ك���ون�������س���ت���ان���ت���ي���ن���و����س 
وال���ط���اق���ة ومعايل  ال��ب��ي��ئ��ة  وزي�����ر 
ثيودوريكاكو�س  ب��ان��اج��ي��وت��ي�����س 
و�سعادة  امل����واط����ن  ح��م��اي��ة  وزي�����ر 
اأ�سيمينا غاغا وزير ال�سحة املناوب 
و�سعادة ديوني�سيو�س زوي�س �سفر 
دولة  ل��دى  اليونانية  اجلمهورية 
اأثنا�سيو�س  وال��دك��ت��ور  الإم������ارات 
القومي  الأم��ن  م�ست�سار  نتوكو�س 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بجانب 

يف اليونان.

�سرطة �أبوظبي وجلنة �ل�سامة �ملرورية تعزز�ن وعي �سائقي »�لدليفري« بالقيادة �لآمنة
•• �أبوظبي-�لفجر:

ور�س   ، امل��روري��ة  لل�سالمة  امل�سرتكة  واللجنة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ن��ف��ذت 
حول  الطلبات  بتو�سيل  اخلا�سة  النارية  ال��دراج��ات  ل�سائقي  توعوية 
املرورية وم�سبباتها والآثار  املرورية وتفادي احلوادث  ال�سالمة  قواعد 

واخل�سائر الناجمة عنها . 
واأو�سح العميد حممد �ساحي احلمري، مدير مديرية املرور والدوريات  
بقطاع العمليات املركزية يف �سرطة اأبوظبي  اأن  الور�س ركزت على تعزيز 
ن�سر  ال�سالمة لهذه الفئة من م�ستخدمي الطريق  وت�سمنت حما�سرات 
تثقيفية وعر�س فيديوهات توعوية حلوادث الدراجات النارية ل�سركات 

تو�سيل الطلبات "�سركة طلبات و�سركة ديليفرو  و�سركة نون" .
التي ت�سببت بها دراجات  اأ�سباب احل��وادث  باأهم  التعريف  اأن��ه مت  وذك��ر 

�سائقي  بع�س  م��ن  املرتكبة  اخلاطئة  ال�سلوكيات  وخم��اط��ر  التو�سيل 
دراجات تو�سيل الطلبات، والتي تت�سبب يف اإرباك حركة ال�سر اأو وقوع 

احلوادث املرورية.
واأكد اهتمام �سرطة اأبوظبي  بن�سر ثقافة ال�سالمة املرورية والتعريف 
باللوائح والقوانني املرورية التي يجب اتباعها على الطريق وا�سرتاطات 
ونتائجها  املرورية  احل��وادث  وجتنب  النارية  الدراجة  لقيادة  ال�سالمة 

الوخيمة. 
لقيادة  ال�سالمة  وا�سرتاطات  املرور  بقواعد  اللتزام  اأهمية  و�سدد على 
الدراجة النارية مثل التاأكد من �سالحية م�سابيح الإ�ساءة وال�سيانة 
واملركبات  ال��دراج��ة  بني  اأم��ان  م�سافة  ت��رك  واأهمية  للدراجة  ال��دوري��ة 
اأو  مفاجئ،  ب�سكل   تغيره  وع��دم  الطريق  مب�سار  والل��ت��زام  الأخ���رى، 
جت���اوز ال�����س��رع��ات امل��ح��ددة على ال��ط��ري��ق وع���دم ال��دخ��ول اإىل الأماكن 

املمنوعة ل�سمان اأعلى معاير ال�سالمة لل�سائق وم�ستخدمي الطريق. 
و قالت املهند�سة �سميه �سعيد النيادي رئي�س حمور التدريب والتعليم 
والتوعية يف جلنة ال�سالمة املرورية ورئي�س ق�سم ال�سالمة املرورية يف 
مركز النقل املتكامل اأن هذه الور�س التوعوية ا�ستهدفت ما يقارب 300 
ال�سالمة  مبتطلبات  ال�سائقني  وع��ي  م�ستوى  زي��ادة  اىل  وتهدف  �سائق 
املرورية على الطريق واهميه ارتداء معدات احلماية ال�سخ�سية وذلك 

ل�سمان �سالمتهم . 
امل���ب���ادرات منها بث  ال��ع��دي��د م��ن  واأو���س��ح��ت ان ه���ذه احل��م��ل��ة ت�سمنت 
ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة ع��ر و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وك��ذل��ك عر 
التطبيق اخلا�س بال�سائقني بالإ�سافة اىل عقد ور�س العمل التوعوية 
باللغتني الإجنليزية والوردية و بح�سور ممثلني عن ال�سركات الكرى 

العاملة يف قطاع التو�سيل .
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ز�يد وكريياكو�س ميت�سوتاكي�س ي�سهد�ن تبادل مذكر�ت و�تفاقيات تعاون بن �لإمار�ت و�ليونان

•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأم�س ومعايل كرياكو�س ميت�سوتاكي�س 
رئي�س وزراء جمهورية اليونان تبادل عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم 
بني عدد من اجلهات يف دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية اليونان 
ت�سمل جمالت ال�ستثمار والطاقة املتجددة وال�سحة و وال�سناعة والتقنيات 

املتقدمة وغرها من اجلوانب احليوية التي حتظى باهتمام البلدين.
ت�سمنت التفاقيات واملذكرات التي جرت مرا�سم تبادلها يف ق�سر الوطن.

- مذكرة تفاهم يف جمال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب .. تبادلها معايل 
املتقدمة..  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزير  اأحمد اجلابر  بن  �سلطان  الدكتور 
حماية  وزي��ر  ثيودوريكاكو�س  باناجيوتي�س  ومعايل  اليوناين  اجلانب  ومن 

املواطن.
امل��ت��ق��دم��ة و وزارة  ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ني وزارة  ت��ف��اه��م  - م��ذك��رة 
التنمية وال�ستثمارات اليونانية يف جمال ال�سناعات والتقنيات املتقدمة .. 

اأدوني�س  اأحمد اجلابر ومعايل �سبيدون  تبادلها معايل الدكتور �سلطان بن 
جورجادي�س وزير التنمية وال�ستثمار اليوناين .

دولة  يف  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارت����ي  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة   -
تبادلها   .. التقيي�س  جمال  يف  اليونانية  وال�ستثمارات  والتنمية  الإم���ارات 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
وال�ستثمار  التنمية  وزير  جورجادي�س  اأدوني�س  �سبيدون  معايل  و  املتقدمة 

اليوناين.
البلدين تبادلها معايل  التعاون القت�سادي بني  - مذكرة تفاهم يف جمال 
عبداهلل بن طوق املري وزير القت�ساد و معايل �سبيدون اأدوني�س جورجادي�س 

وزير التنمية وال�ستثمار اليوناين.
اليونانية  ونظرتها  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سحة  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة   ��
تبادلها معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�سحة ووقاية املجتمع 

ومن اجلانب اليوناين �سعادة اأ�سيمينا غاغا وزير ال�سحة املناوب.
�� مذكرة تفاهم بني مكتب املبعوث اخلا�س لدولة الإم��ارات للتغر املناخي 
بن  �سلطان  الدكتور  معايل  تبادلها   .. اليونان  يف  والطاقة  البيئة  ووزارة 

ومعايل  املناخ  بتغر  املعني  الإم���ارات  لدولة  اخلا�س  املبعوث  اجلابر  اأحمد 
كون�ستانتينو�س �سكريكا�س وزير البيئة والطاقة اليوناين.

�� اتفاقية اإطارية للتعاون الإ�سرتاتيجي بني �سركة " موتور اأويل " و�سركة 
برتول اأبوظبي الوطنية " اأدنوك " تهدف اإىل ا�ستك�ساف فر�س التعاون يف 
جمال توريد اإمدادات الغاز الطبيعي امل�سال اإىل اليونان بجانب بحث فر�س 
التعاون والعمل امل�سرتك بني اجلانبني..تبادلها معايل الدكتور �سلطان بن 
اأحمد اجلابر "الرئي�س التنفيذي ل�سركة برتول اأبو ظبي الوطنية " اأدنوك 
يوني�س  اليوناين  اجلانب  من  و   .. املنتدب  �سركاتها" الع�سو  " وجمموعة 

باردينوقيان�س رئي�س جمل�س اإدارة حمركات الطاقة املتجددة.
�� مذكرة تفاهم بني م�سدر للطاقة النظيفة واجلمهورية اليونانية ب�ساأن " 
اجلزر البيئية " .. تبادلها معايل �سلطان اجلابر رئي�س جمل�س اإدارة م�سدر 

ومعايل ون�ستانتينو�س �سكريكا�س وزير البيئة والطاقة اليوناين.
�� مذكرة تفاهم بني �سركة " م�سدر" و"موتوراأويل" للتعاون يف جمال اإزالة 
اجلابر  �سلطان  معايل  تبادلها   .. اليونان  يف  الكهرباء  �سوق  من  الكربون 
اإدارة م�سدر ومعايل كون�ستانتينو�س �سكريكا�س وزير البيئة  رئي�س جمل�س 

والطاقة اليوناين.
 " " مبادلة  بني  امل�سرتك  ال�ستثمار  �سراكة  جتديد  ب�ساأن  تفاهم  مذكرة   ��
وبنك التنمية اليوناين لال�ستثمار والتي تركز على ال�ستثمار يف عدد من 
القطاعات بقيمة 400 مليون يورو.. تبادلها معايل خلدون املبارك الع�سو 
اجلانب  وم��ن  لال�ستثمار..  مبادلة  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
اليوناين اأنتيجون ليمبروبولو الرئي�س التنفيذي لبنك التنمية اليوناين 

لال�ستثمارات.
م�سرتك  ا�ستثماري  �سندوق  تاأ�سي�س  ع��ن  الإع���الن  ب�ساأن  تفاهم  م��ذك��رة   ����
لال�ستثمار يف عدد من القطاعات احليوية يف اليونان بقيمة اأربعة مليارات 
لأبوظبي  التنفيذي  الرئي�س  ال�سويدي  ح�سن  حممد  �سعادة  يورو..تبادلها 
القاب�سة و�سعادة كون�ستا نتينو�س فراجكوجياني�س نائب وزير الدبلوما�سية 

القت�سادية والنفتاح يف وزارة اخلارجية اليونانية.
�� مذكرة تفاهم بني �سركة " م�سدر " وكيوتو لإن�ساء م�سروع م�سرتك بهدف 
تطوير م�ساريع طاقة متجددة يف اليونان..تبادلها معايل الدكتور �سلطان 

." TEMES � اجلابر واأخيل كون�ستا نتا كوبولو�س رئي�س " تيمز

•• �أبوظبي - و�م:

العالقات  تعميق  اإىل  �سعيهما  ال��ي��ون��ان  وجمهورية  الإم����ارات  دول���ة  اأك���دت 
بينهما وتر�سيخها وتو�سيعها لت�سمل العديد من املجالت يف اإطار �سراكتهما 
العاملية  التحديات  ملواجهة  جهودهما  توحيد  جانب  اإىل  الإ�سرتاتيجية.. 
والإق��ل��ي��م��ي��ة امل�����س��رتك��ة وا���س��ت��ك�����س��اف ف��ر���س ج��دي��دة ���س��ع��ي��اً ل��ت��ع��زي��ز ال�سلم 

وال�ستقرار والزدهار.
اجلهود  بدعم  امل�سرتك  التزامهما  ام�س  م�سرتك  بيان  يف  البلدان  واأع��رب 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  وال�ستقرار  ال�سلم  اأوا���س��ر  تعزيز  اإىل  ال�ساعية 
والدويل وفقاً للقانون الدويل.. واأكدا اأن احلفاظ على ال�ستقرار والزدهار 

ميثل حجر الزاوية يف حتقيق ال�سلم والأمن الإقليميني.
الزيارة  مبنا�سبة  البلدان  اأ���س��دره  ال��ذي  امل�سرتك  البيان  ن�س  يلي  وفيما 
الر�سمية التي قام بها معايل كرياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س وزراء اليونان 

اإىل دولة الإمارات اأم�س:
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، معايل كرياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س 

وزراء اليونان يف اأبوظبي بتاريخ 09 مايو 2022.
ال���وزراء  ورئ��ي�����س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اد 
اليوناين..بالعالقات الثنائية الرا�سخة التي جتمع بني البلدين ال�سديقني 
وال�سراكة الإ�سرتاتيجية ال�ساملة التي مت التو�سل اإليها خالل �سهر نوفمر 
اأ�سهمت ب�سكل فاعل يف تعزيز العالقات الإ�سرتاتيجية  2020 و التي  عام 

الثنائية بني البلدين.
كما اأعرب �سموه عن خال�س التهاين والتريكات اإىل معايل رئي�س الوزراء 
ل�ستقالل   201 ال�  بالذكرى  الحتفال  مبنا�سبة  ال�سديق  اليونان  و�سعب 

جمهورية اليونان يف 25 من �سهر مار�س املا�سي.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اليوناين  ال���وزراء  رئي�س  هناأ  جهته  م��ن 
الدولة  الذي حققتها  البارز  بالنجاح  الإم��ارات  دولة  و�سعب  نهيان  اآل  زايد 
الإم��ارات ل�ست�سافة  " وباختيار دولة  " اإك�سبو2020 دبي  ا�ست�سافتها  يف 
اأعمال الدورة ال� 28 ملوؤمتر الأطراف COP28 يف اتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية ب�ساأن تغر املناخ يف العام 2023.
ال��ذي حققه معر�س  ال��الف��ت  بالنجاح  ال��ي��ون��اين  ال����وزراء  رئي�س  اأ���س��اد  كما 
اإك�سبو2020 دبي واإ�سهامه الفاعل يف توفر من�سة لتعزيز احلوار العاملي 
فاعاًل  والبتكار وكذلك تر�سيخ دور دولة الإم��ارات العربية املتحدة �سريكاً 
للمجتمع الدويل يف جمالت التعاون امل�سرتك ومواجهة التحديات العاملية. 
ابتداًء من  امل�ستقبل،  "يونان  اليوناين الذي حمل �سعار  اأ�سهم اجلناح  فيما 
اليوم" يف اإتاحة الفر�سة للزائرين للتعرف على املقومات والركائز الأ�سا�سية 

اليونان  انتقلت  ك��ي��ف  واإي�����س��اح  وجمتمعها  ال��ي��ون��ان  ج��م��ه��وري��ة  لق��ت�����س��اد 
خالل  من  اليونان  وجنحت   .. امل�ستقبل  يونان  نحو  القدمية  الع�سور  من 
اإجنازاتها يف جمالت  دبي، يف عر�س   2020 اإك�سبو  م�ساركتها يف معر�س 
البتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مما جعلها وجهة ا�ستثمارية اآمنة.
اجلانبني  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تعميق  ع��ل��ى  امل�����س��رتك  اجل��ان��ب��ان عزمهما  واأك����د 
وتر�سيخها وتو�سيعها لت�سمل جمالت عديدة، اإ�سافة اإىل توحيد جهودهما 
فر�س جديدة  وا�ستك�ساف  امل�سرتكة  والإقليمية  العاملية  التحديات  ملواجهة 

�سعياً لتعزيز ال�سلم وال�ستقرار والزدهار.

�� �ل�سيا�سة �خلارجية و�لق�سايا �لإقليمية و�ل�سلم و�ل�ستقر�ر ..
�سراكتهما  ن��ح��و تعميق  ال��را���س��خ  ال��ت��زام��ه��م��ا  ع��ن جت��دي��د  ال��ب��ل��دان  اأع����رب 
الإ�سرتاتيجية فيما يخ�س ال�سيا�سة اخلارجية والق�سايا الإقليمية والأمنية 

والدفاعية.
وهناأ رئي�س الوزراء اليوناين دولة الإمارات العربية املتحدة بانتخابها ع�سواً 
غر دائم يف جمل�س الأمن الدويل للفرتة 2022-2023 .. فيما اأعرب 
الإم���ارات  دول��ة  دع��م  ع��ن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
لرت�سيح اليونان ملقعد غر دائم يف جمل�س الأمن الدويل للفرتة 2025-

2026، واأكد البلدان حر�سهما امل�سرتك على العمل ب�سكل م�سرتك لتعزيز 
ال�سلم والأمن الدوليني يف كافة اأرجاء العامل.

العاملي  للتعايف  املدى  بعيدة  الإ�سرتاتيجية  الآث��ار  اإىل  الطرفان  كما تطرق 
من جائحة " كوفيد � 19 ".

وال�ساعية  املبذولة  امل�سرتك بدعم اجلهود  التزامهما  واأع��رب اجلانبان عن 
والدويل،  الإقليمي  ال�سعيدين  على  وال�ستقرار  ال�سلم  اأوا�سر  تعزيز  اإىل 
الو�سائل  اأن  اأك��دا  كما  البحار..  قانون  ذل��ك  يف  مبا  ال���دويل،  للقانون  وفقاً 
يظالن  املتحدة،  الأمم  مليثاق  الأ�سا�سية  للمبادئ  وفقاً  واحل��وار  ال�سيا�سية 
املرجع التوجيهي الهادف اإىل حتقيق التو�سل اإىل حلول م�ستدامة جلميع 

النزاعات واخلالفات..واأكدا اأهمية احلل ال�سلمي للخالفات بني الدول.
اأن احل��ف��اظ على ال���س��ت��ق��رار والزده����ار ميثل حجر  ال��ط��رف��ان على  و���س��دد 
الزاوية يف حتقيق ال�سلم والأمن الإقليميني..ويف هذا ال�سياق، اتفق اجلانبان 
على اأن تقوي�س �سيادة ووحدة اأرا�سي اأي من البلدين يزعزع ال�سالم والأمن 

الإقليمي.
اإدان��ت��ه ال�����س��دي��دة للهجمات  واأع����رب رئي�س ال����وزراء ال��ي��ون��اين جم���دداً ع��ن 
ودعمها  اليونان  جمهورية  ت�سامن  موؤكداً  الإم���ارات،  دول��ة  �سد  الإرهابية 

الكامل لدولة الإمارات يف ت�سديها ومواجهتها لتلك الهجمات.
واأكد اجلانبان ثقتهما يف القدرة امل�سرتكة على مواجهة التحديات امل�ستقبلية 
تعزيز  ب�سكل فاعل يف  ت�سهم  والتي  والوا�سعة  املتينة  ال�سراكة  واملنبثقة من 

والتعاون  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  ج��ان��ب  اإىل  وال���س��ت��ق��رار،  امل�����س��رتك  الأم���ن 
والتن�سيق بني البلدين.

�لقت�ساد و�ل�ستثمار و�ل�سناعة و�لطاقة..
ترتبط دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية اليونان بعالقات جتارية 
 560 البلدين  التجاري بني  التبادل  اإجمايل  بلغ  وا�ستثمارية هامة، حيث 
مليون دولر اأمريكي يف عام 2021، بن�سبة منو بلغت 67.4? مقارنة بعام 
2020، مما يعزز البتكار وتوفر الوظائف والتنمية القت�سادية يف كال 
البلدين..وحدد الطرفان اأهدافاً لتعزيز التبادلت التجارية بني اجلانبني، 
ال�ستثمارات  التعاون يف جم��الت جديدة، مبا يف ذلك  واآف��اق  وبحثا فر�س 
والتكنولوجيا،  وال�سناعة  الطاقة  قطاعات  يف  امل�سرتكة  الإ�سرتاتيجية 
املتجددة،  والطاقة  للبيئة،  ال�سديقة  التقنيات  على  خا�سة  الرتكيز  م��ع 

والهيدروجني، وخف�س ن�سبة انبعاثات الكربون يف قطاع ال�سناعة.
ال���وزراء  ورئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سهد 
لتعزيز  والفني  القت�سادي  التعاون  ح��ول  تفاهم  مذكرة  توقيع  اليوناين 

التعاون القت�سادي وتر�سيخه بني البلدين.
اإن�ساء  على  اليونان  املتحدة وجمهورية  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اتفقت  كما 
ال�ستثمارات  لت�سهيل  يورو  مليارات   4 بقيمة  م�سرتك  ا�ستثماري  �سندوق 
يف القت�ساد اليوناين يف جمموعة وا�سعة من القطاعات، مبا يف ذلك البنية 
واأن��واع جديدة من الطاقة، والرعاية ال�سحية  املتجددة  التحتية، والطاقة 
اللوج�ستية  الزراعية واخلدمات  وامل�ساريع  والأغذية  الدوائية،  وال�سناعات 
وغرها. ومت توقيع مذكرة تفاهم بني �سركة اأبوظبي القاب�سة الإماراتية 
اإىل ذلك، اتفقت  ال�ساأن.. واإ�سافًة  اليوناين لال�ستثمار بهذا  التنمية  وبنك 
�سركة مبادلة لال�ستثمار وبنك التنمية اليوناين لال�ستثمار HDBI على 
عام  يف  اإن�ساوؤها  مت  التي  امل�سرتك  ال�ستثمار  من�سة  يف  �سراكتهما  متديد 

يورو. مليون   400 بقيمة   2018
والتكنولوجيا  ال�سناعة  تفاهم يف جمال  الطرفان توقيع مذكرة  �سهد  كما 

املتقدمة، ومذكرة تفاهم يف جمال املقايي�س و�سهادات املطابقة.
الإمارات  دول��ة  من  كل  تعمل  ال�ساملة،  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإط��ار  ويف 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  تو�سيع  على  دوؤوب  ب�سكل  وال��ي��ون��ان  امل��ت��ح��دة  العربية 

وتعزيزها يف قطاع الطاقة.
اأويل"  "موتور  و�سركة  "اأدنوك"  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  وقعت  و 
اتفاقية اإطارية اإ�سرتاتيجية ل�ستك�ساف فر�س توريد �سحنات الغاز الطبيعي 
امل�سال اإىل اليونان مبا يف ذلك وحدة تخزين الغاز الطبيعي امل�سال العائمة 
ووحدة اإعادة تخزين الغاز امل�سال  FSRU التابعة ل�سركة "ديوريغا للغاز"، 

وا�ستك�ساف فر�س التعاون الأخرى يف حمطة �سركة "ديوريغا للغاز".

و�سيتم تو�سيع التعاون الثنائي وتعزيزه يف جمال الطاقة املتجددة من خالل 
"م�سدر"،  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  وقعتها  جديدة  اتفاقيات  ثالث 
الطاقة  م�����س��ادر  ن�سر  ب�����س��اأن  اليونانية  احل��ك��وم��ة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  وه��ي 
لإن�ساء  تفاهم  ومذكرة  الطاقة،  كفاءة  وحلول  البيئية  اجل��زر  يف  املتجددة 
لتطوير   KYOTO S.A املحلي   ال�سريك  مع   J.V م�سرتك  م�سروع 
م�ساريع الطاقة املتجددة يف املناطق ال�ساحلية يف اليونان ومذكرة تفاهم مع 
اأويل" لتطوير توليد الرياح البحرية وغرها من م�ساريع  "موتور  �سركة 

توليد الطاقة املتجددة يف اليونان.

� �لعمل �ملناخي 
رئي�سيا  حمركا  كونه  ودوره  املناخي  العمل  باأهمية  الطرفني  من  واإدراك����اً 
للنمو القت�سادي امل�ستدام وخلق فر�س العمل والتنمية امل�ستدامة، فقد اأكد 
اإج��راءات التحول يف جمال  اجلانبان تعزيز التعاون يف هذا املجال لت�سهيل 
يف  كثب  ع��ن  العمل  على  الطرفان  وات��ف��ق  ب��اري�����س..  ات��ف��اق  وتنفيذ  الطاقة 
الطاقة  ومبادرات  للبعثات  املتبادل  الدعم  وتقدمي  الأط��راف  موؤمتر  �سياق 
تدابر  لت�سريع  الثنائي  التعاون  تعزيز  على  اجلانبان  اتفق  كما  النظيفة. 
البيئة، ورحبا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون ب�ساأن  املناخي وحماية  التغّر 

تدابر واإجراءات مواجهة ظاهرة التغّر املناخي وتداعياتها.
ال���وزراء  ورئ��ي�����س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د  و 
الهادفة  العاملية  اجلهود  لت�سريع  معاً  بالعمل  اجل��اد  اليوناين..التزامهما 
م�ستقبل  خلق  على  والعمل  البيئة  وحماية  املناخ  تغر  لتداعيات  للت�سدي 

اقت�سادي م�ستدام.

�� �لقطاع �ل�سحي 
اأكد اجلانبان جناح البلدين يف مكافحة جائحة فرو�س كورونا والتزامهما 
بتعزيز التعاون وتبادل اخلرات بني البلدين يف القطاع ال�سحي، كما �سهد 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ورئي�س وزراء اليونان توقيع 
كونها  الطبي  امل��ج��ال  يف  ال��ت��ع��اون  وتعميق  اجل��ه��ود  لتن�سيق  تفاهم  م��ذك��رة 

حمفزاً لبناء جمتمعات اأكر مرونة وقدرة على التكّيف والتعايف.

�� جمالت الدفاع والأمن  
مت  وال��ذي  اجلانبني  بني  الثنائي  الدفاعي  التعاون  اأهمية  البلدان  ي��درك 
اأعرب  وقد  التعاون،  عمليات  ت�سهل  التي  التفاقيات  مبوجب  عنه  التعبر 
جمالت  يف  خا�سًة  الدفاعية  عالقاتهما  تعزيز  يف  رغبتهما  عن  اجلانبان 
التدريب الفني والتمارين امل�سرتكة، ورحبا بتوقيع مذكرة تفاهم يف جمال 

التعاون الأمني، ومكافحة اجلرمية املنظمة ومكافحة الإرهاب .

�لإمار�ت و�ليونان توؤكد�ن يف بيان م�سرتك �سعيهما لتعزيز �سر�كتهما �ل�سرت�تيجية ودعم جهود �ل�سلم و�ل�ستقر�ر
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اأخبـار الإمـارات

حممد �لعلماء: يوم �لإمار�ت �لطبي �سفحة 
م�سرقة يف م�سرية كو�درنا �ل�سحية

عبد�لرحمن �لعوي�س: جندد �لعهد باأن يظل �لقطاع �ل�سحي ر�فد� من رو�فد تقدم �لوطن »تنمية �ملجتمع باأبوظبي«: متديد »وياكم« 
مبرحلتها �لأوىل حتى نهاية مايو

•• �أبوظبي -و�م:

اأعلنت دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي متديد مبادرة من�سة "وياكم"، يف 
مرحلتها الأوىل، حتى 31 مايو اجلاري، وذلك بالتعاون مع مركز التواجد 

البلدي يف مدينة خليفة.
املجتمع  اأف��راد  اإقبال وتفاعال من قبل  اأن لقت  بعد  املبادرة  ياأتي متديد 
امل��زي��د من  اأك���ر لتقدمي  ال��وق��ت وف��ر���س��ة  م��ا تطلب منحهم م��زي��دا م��ن 
اأو�سحت  و  املختلفة.  الجتماعية  للتحديات  املبتكرة  واحل��ل��ول  الأف��ك��ار 
�سعادة الدكتورة ليلى عبد العزيز الهيا�س، املدير التنفيذي لقطاع الر�سد 
والبتكار الجتماعي يف دائرة تنمية املجتمع، اأن "وياكم" التي مت اإطالقها 
ومتنوعة  خمتلفة  فكرة   80 يقارب  ما  ا�ستقبلت  املا�سي،  مار�س  منت�سف 
يف خم�سة جمالت تالم�س جودة حياة اأفراد املجتمع، كالتوازن بني العمل 
الجتماعي،  والتوا�سل  ال�سكن،  ال�سخ�سية،  وال�سالمة  الأم��ن  واحل��ي��اة، 
التي مت  الرقمية  امل��ب��ادرات  م��ن  تعد  املن�سة  اأن  م��وؤك��دة  ال��ذات��ي،  وال��رف��اه 
اإطالقها يف �سبيل ت�سريع اجلهود نحو درا�سة وحتديد الظواهر الجتماعية 
ب�سورة اأف�سل، وتطوير حلول وتدخالت مبتكرة عن طريق املجتمع، مما 
يعزز روؤية الدائرة نحو توفر حياة كرمية لكافة اأفراد املجتمع. و اأ�سارت 
اإىل اأن الأفكار التي مت تقدميها ا�ستملت على 11 فكرة لالإ�سكان، 33 فكرة 
بكيفية  تتعلق  الذاتي و12 فكرة  للرفاه  16 فكرة  للتوا�سل الجتماعي، 
وال�سالمة  الأم��ن  مبجال  ترتبط  اأفكار   8 و  واحلياة  العمل  بني  ال��ت��وازن 
وال�سخ�سية و�سيتم تقييم الأفكار جميعها يف املرحلة املقبلة من قبل جلنة 
متخ�س�سة من اخلراء يف القطاع الجتماعي. واأ�سافت " اإن الهدف من 
اإطالق من�سة "وياكم" هو بناء ج�سور توا�سل بني الفرد واملجتمع والقطاع 
الجتماعي، مما ميكن �سانعي القرار من التو�سل اإىل فهم اأف�سل للق�سايا 

ذات الأولوية، واإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لها" .

•• دبي-و�م:

�سليم  حممد  الدكتور  �سعادة  ق��ال 
ال�سحة  وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ل���م���اء 
الإمارات  "يوم  اإن  املجتمع  ووقاية 
نعر  وط��ن��ي��ة  م��ن��ا���س��ب��ة  الطبي" 
وتقديرنا  �سكرنا  عن  خاللها  من 
ل���ل���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة وال���ع���ام���ل���ني يف 
جمال الرعاية ال�سحية جلهودهم 
وت�سحياتهم  ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
على  احلفاظ  اأج��ل  من  الإن�سانية 
م�سراً  و�سالمته  املجتمع  �سحة 
اإىل اأن هذه املنا�سبة متثل �سفحة 
الكوادر  دع���م  م�����س��رة  يف  م�سرقة 
ملوا�سلة  وحت���ف���ي���زه���م  ال�����س��ح��ي��ة 
القيادة  بدعم  متزودين  جهودهم 
ال���ر����س���ي���دة. واأ�����س����اف ال��ع��ل��م��اء يف 
التي  املنا�سبة  بهذه  اليوم  ت�سريح 
ت�����س��ادف 9 م��اي��و م��ن ك��ل ع���ام اأن 
بذلتها  ال���ت���ي  ال�����رائ�����دة  اجل����ه����ود 
دفاعنا  "خط  ال�����س��ح��ي��ة  ك���وادرن���ا 

•• دبي- و�م: 

اأكد معايل عبد الرحمن بن حممد 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س 
املجتمع اأن الحتفال بيوم الإمارات 
9 من مايو  الطبي الذي ي�سادف 
تتوحد  منا�سبة  عام ميثل  كل  من 
فيها قلوب �سعب الإمارات للتعبر 
والتقدير  وال��ع��رف��ان  ال���وف���اء  ع��ن 
ل���ل���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة وال���ع���ام���ل���ني يف 
تقديراً  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال 
جلهودهم وتفانيهم وكفاءة عملهم 
يف حماية �سحة املجتمع مبا يخدم 
امل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وط��ن. و قال 
معاليه يف ت�سريح بهذه املنا�سبة : 
" اإنهم جديرون بالإ�سادة مباآثرهم 
حية  مكانتهم  ولتبقى  وعطائهم 
اأو�سلونا  ق��د  و  ال��وط��ن  ذاك����رة  يف 
وت�سكل  وال��ت��ع��ايف  الأم�����ان  ب��ر  اإىل 
لل�سجاعة  م�����ث�����اًل  اإجن�����ازات�����ه�����م 
القيم  وه��ي  والت�سحية  والإي���ث���ار 
املجتمع  يف  وامل��ت��اأ���س��ل��ة  ال��را���س��خ��ة 
والتي قام عليها نهج الإمارات منذ 

الحتاد".
تخ�سي�س  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
ي�����وم ل���الح���ت���ف���اء ب��ج��م��ي��ع اأف������راد 

الدولة  يف  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة 
التي  ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة  ب��ف�����س��ل 
من  العديد  اإط���الق  على  حر�ست 
الكوادر  لدعم  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات 
اأب���رزه���ا تخ�سي�س  وم���ن  ال��ط��ب��ي��ة 
الإماراتي  للطبيب  وي���وم  ج��ائ��زة 
و�سهادات  الذهبية  الإق��ام��ة  ومنح 
التقدير وامليداليات الفخرية والتي 
ك���ان ل��ه��ا اأث���ر اإي��ج��اب��ي ك��ب��ر لدى 
العلماء  وع��ر  ال�سحية.  ال��ك��وادر 
للمرة  تقام  التي  املنا�سبة  ه��ذه  يف 
وتقديره  �سكره  ب��ال��غ  ع��ن  الأوىل 
التي  املميزة  اجل��ه��ود  على  وثنائه 
تبذلها كوادرنا ال�سحية للت�سدي 
فهم   "19 "كوفيد-  جل���ائ���ح���ة 
اأبطال ي�ستحقون التكرمي اأظهروا 
خدمة  اأج���ل  م��ن  و�سجاعة  تفانياً 
الوطن الذي ي�سع �سحة و�سالمة 
اأولوياته  اأف��راد املجتمع يف �سدارة 
يف وقت من�سي قدماً نحو التعايف 

التام.

و جدد معاليه بهذه املنا�سبة التي 
للقيادة  العهد  الأوىل  للمرة  تقام 
باأن يظل القطاع ال�سحي يف الدولة 
درعاً وح�سناً حلماية �سحة كل من 
يعي�س على اأر�س الوطن وا�ستدامة 
عافيته ليوا�سل م�سرة الإجنازات 
نحو �سنع امل�ستقبل موؤكداً الفخر 
بجميع اأفراد الكادر الطبي تقديراً 
ل���ل���ج���ه���ود ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا ال���ف���رق 
يف  ال�سحية  بالرعاية  واملخت�سون 
ال��دول��ة، يف وق��ت من�سي ق��دم��اً يف 
باأن  واأم��ان وثقة  بعز  التام  التعايف 

القادم اأجمل يف دولتنا الغالية.
ما  اأن  اإىل  العوي�س  معايل  واأ���س��ار 
و���س��ل��ت اإل��ي��ه دول����ة الإم������ارات من 
ال�سحي  القطاع  يف  وت��ط��ور  تقدم 
وروؤى  لتوجيهات  حتمية  نتيجة 
القيادة  من  متكاملة  ا�ست�سرافية 
القطاع  ه��ذا  اأول���ت  التي  احلكيمة 
خارطة  له  وو�سعت  خا�سة  رعاية 
طريق م�ستقبلية لتطوير منظومة 
���س��ح��ي��ة رائ������دة م���ن خ����الل ر�سم 
احللول  اإي��ج��اد  على  يعتمد  م�سار 
قدرات  وتعزيز  للتحديات  املبتكرة 
واجلاهزية  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا 

امل�ستقبلية.

واإخال�سهم  وت��ف��ان��ي��ه��م  الأول" 
بالعمل �سكل م�سدر فخر و اعتزاز 
مناذج  اأجمع  للعامل  قدموا  اإذ  لنا 
ملهمة يف جت�سيد اأ�سمى اأخالقيات 
امل���ه���ن ال�����س��ح��ي��ة الإن�������س���ان���ي���ة. و 
ال�سحية يف  ال��ك��وادر  اأن  اإىل  اأ���س��ار 
اأن تقدم نقلة  الإم��ارات ا�ستطاعت 
وت�ساهم  الطبي  القطاع  يف  نوعية 
يف تعزيز امل�سرة التنموية الرائدة 

جميع  وع��ل��ى  ال�سحية  امل��ن��ظ��وم��ة 
توجيهات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  امل�����س��ت��وي��ات 
القيادة احلكيمة ياأتي لتعزيز قيم 
امل�ستقبلية  وال���روؤي���ة  ال���س��ت��دام��ة 
على  م�ستندة  ال��دول��ة  م�����س��رة  يف 
وامل���ك���ت�������س���ب���ات.. وقد  الإجن����������ازات 
الأب��ط��ال يف خمتلف  ه���وؤلء  ج�سد 
العطاء  م���ع���اين  ال����دول����ة  اأن����ح����اء 
اإلهام  م�سدر  وقدموا  والإن�سانية 
القيادة  دع����م  ب��ف�����س��ل  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
الفريق  ب��روح  والتكاتف  احلكيمة 
ال��واح��د يف م��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة ما 
يف  ال�سدارة  تتبواأ  الإم���ارات  جعل 

ال�ستجابة بكفاءة وفاعلية.

�سلطان �لقا�سمي ي�سدر مر�سوما �أمرييا ب�ساأن ت�سكيل جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة ز�يد �لإن�سانية تختتم مو�سمها �لرم�ساين بتقدمي �مل�ساعد�ت لنزلء �ملن�ساآت �لعقابية 
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اج��ت��م��اع ل��ه وي��ج��وز مت��دي��ده��ا مل���دة اأو مدد 
مماثلة، على اأن ي�ستمر املجل�س يف ت�سريف 
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مدة ع�سويتهم.

�سلطان �لقا�سمي يرت�أ�س �لجتماع �لدوري ملجمع �للغة �لعربية بال�سارقة 

برعاية �سيف بن ز�يد 

�نطاق فعاليات معر�س و�جه�ة �لتعلي�م وموؤمت�ر �س�باب �ل�س�رق �لأو�سط 16 مايو

•• �ل�صارقة -و�م:

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
العربية  اللغة  ملجمع  الأع��ل��ى  الرئي�س  ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
بال�سارقة، �سباح اأم�س الجتماع الدوري للمجمع وذلك يف مقره باملدينة 
اجلامعية يف ال�سارقة. تناول الجتماع عدداً من املو�سوعات املعنية باأن�سطة 
اللغة  على  للحفاظ  الرئي�سية  اخت�سا�ساته  تنفيذ  يف  املجمع  وج��ه��ود 
العربية ودعم كافة جمالتها واأركانها. و اعتمد �ساحب ال�سمو الرئي�س 

الأعلى ملجمع اللغة العربية بال�سارقة عدداً من امل�سروعات اجلديدة التي 
�سيعمل على تنفيذها املجمع بالتن�سيق مع ال�سركاء من املوؤ�س�سات املعنية 
باللغة العربية من خمتلف اأقطار العامل. و ا�ستمع �سموه اإىل �سرٍح مف�سل 
حول �سر العمل يف املجمع و�سوؤونه الإدارية املتنوعة حر�ساً على توفر 
البيئة املحفزة للعاملني فيه، وتوفر اخلدمات الالزمة لتاأدية اأدوارهم، 

وتنفيذ الأن�سطة املتنوعة.
�سبيل  يف  العربية  اللغة  جمامع  دع��م  �سبل  مناق�سة  الجتماع  وت�سمن   
ال�ساد والعمل على  اللغوية للنهو�س بلغة  التكامل بني املجامع  حتقيق 

تعزيز انت�سارها العاملي، وللخروج باأف�سل املنجزات على م�ستوى اإ�سدارات 
املعاجم والدرا�سات والبحوث. 

و ب��ح��ث الج��ت��م��اع دع���م ج��ه��ود ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��ارت��ني الأفريقية 
الدول  م��ن  الكثر  يف  للغة  الكبر  النت�سار  م��ع  بالتزامن  والأوروب���ي���ة 
اط��ل��ع �ساحب  و  وامل��ه��ت��م��ني.  الأف����راد  م��ن قبل خمتلف  والإق���ب���ال عليها 
ال�سمو حاكم ال�سارقة على اآخر امل�ستجدات يف اجناز املعجم التاريخي للغة 
العربية، والذي كان �سموه قد اأطلق الأجزاء ال� 17 الأوىل منه يف نوفمر 
للكتاب،  الدويل  ال�سارقة  ملعر�س  الأربعني  الن�سخة  افتتاح  املا�سي خالل 

اأك��ر قدر ممكن خالل الفرتة القادمة مع  ووج��ه باحلر�س على اإجن��از 
احلفاظ على دقة التاأريخ والتوثيق.

ي�سدرها  التي  ل�ساين  العربية  جملة  تطوير  خطط  الجتماع  ناق�س  و 
والأ�ساليب  املجالت  وتنويع  واللغوي  املعريف  املحتوى  حيث  من  املجمع 

اللغوية والإعالمية.
لالإذاعة  ال�سارقة  هيئة  ع��ام  مدير  خلف  ح�سن  حممد  الجتماع  ح�سر 
اللغة  اأمني عام جممع  امل�ستغامني  اأحممد �سايف  والدكتور  والتلفزيون، 

العربية بال�سارقة .

•• �أبوظبي-و�م:

تنطلق فعالي�ات ال�دورة الثامن�ة م�ن مع�ر�س واجه�ة التعلي�م وموؤمت�ر �س�باب 
نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  رعاي�ة  الأو�سط حت�ت  ال�س�رق 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية يوم 16 مايو اجلاري وت�ستمر 

يومني يف �سالة جوجي�ستو اأرينا باأبوظبي.
 50" "ح�سوري�ا وافرتا�سي�ا" حت�ت �س�عار  يعقد املعر�س بن�سخته الهجين�ة 
اإىل  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  ويجمع  التعلي�م"،  متكي�ن  م�ن  عام�ا 
جانب ع�سرات املحا�سرين املتخ�س�سني ليقدموا خال�سة خراتهم للطلبة 
والراغبني يف تكملة تعليمهم بجميع الدرجات الأكادميية والعلمية ، ف�سال 

عن اإلقاء ال�سوء حول م�ستقبل التعليم واملهن واآفاق التطوير املن�سود.
جاء ذلك يف موؤمتر �سحفي عقد ام�س يف مركز اأبوظبي لل�سباب لالإعالن 
عن تفا�سيل الدورة الثامنة للمعر�س بح�سور �سعادة الدكتورة موزة �سعيد 
البادي رئي�س جمل�س اإدارة معر�س واجهة التعليم والعقيد الدكتور خلفان 
الكفاءات  لتطوير  العامة  ب���الإدارة  الأمنية  امل��وؤه��الت  مركز  مدير  النقبي 
والدكتورة ودمي��ه غامن بن حمودة ممثلة جمموعة بن   ، الداخلية  ب��وزارة 
الإن�سانية  للعلوم  زايد  التدري�س يف جامعة حممد بن  حمودة وع�سو هيئة 
العمل  وثقافة  التنظيمي  والتطوير  التعليم  ق�سم  رئي�س  الريا�سي  ون��ورة 

و�سوؤون املوظفني والتوطني يف بنك اأبوظبي الأول.
و اأكدت �سعادة الدكتورة موزة �سعيد البادي احلر�س على ا�ستمرار وا�ستدامة 
املن�سة  ه��ذه  الأو���س��ط  ال�سرق  �سباب  وموؤمتر  التعليم  واجهة  معر�س  زخ��م 
واملوؤ�س�سات  واملخت�سني  اخل���راء  م��ع  الطلبة  جتمع  التي  الهامة  املعرفية 
الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  �سعي  يف  العامل  ح��ول  العريقة  الأكادميية 
بتطوير  يتعلق  فيما  خا�سة  امل�ستدامة  التنمية  ومتطلبات  اأه��داف  لإجن��از 

وتنمية قدرات ال�سباب الإماراتي وتاأهيلهم لوظائف امل�ستقبل.
و قالت : " نعمل مع ال�سركاء يف منظومة تكاملية ان�سجاما مع م�ستهدفات 
التي  ومنجزاتها  ال��ري��ادي��ة  م�سرتها  يعزز  مب��ا  للدولة  الوطنية  الأج��ن��دة 

حتققت عر خم�سني عاما م�ست ، وتتوا�سل للعقود املقبلة بهمة وثبات".
املنجزات  اإىل  ي�ساف  جناحا  ال���دورة  ه��ذه  ت�سهد  اأن  يف  ثقتها  عن  واأع��رب��ت 

التي مت حتقيقها يف ال��دورات ال�سابقة حيث كان املعر�س واملوؤمتر ال�سبابي 
العريقة  العاملية  املوؤ�س�سات  بني  ت��الق  ونقطة  ري��ادي��ة  من�سة  له  امل�ساحب 

وال�سباب الراغب والطموح لجتياز مهارات امل�ستقبل بثقة.
من جانبه اأكد العقيد الدكتور خلفان النقبي حر�س وزارة الداخلية يف كل 
الأكادميي  التعليمي  ا�ستمرار دعمها و م�ساركتها يف هذا احلدث  دورة على 
املنظمة حر�ست على  اللجنة  اأن  اأبوظبي مو�سخا  ت�ست�سيفه  والتي  العاملي 
ا�ستمرار انعقاده كل عام ب�ستى الو�سائل ملا يقدم من اإ�سافة نوعية يف م�سرة 
دعم جهود الدولة لتطوير وتعزيز املنظومة الأكادميية والتعليمية والرتقاء 

بها يف املجالت كافة.
و اأ�سار اإىل اأن وزارة الداخلية من خالل الإدارات املعنية بالتطوير والدرا�سة 
والبحث العلمي والأكادميي حري�سة على امل�ساركة كل عام من خالل عر�س 
الأكادميية  وال��درا���س��ة  ال��ت��دري��ب  ال����وزارة يف  وم�ساريع  وب��رام��ج  جم��ه��ودات 
وك��ذل��ك ت��ب��ادل اخل���رات وامل��ع��ارف وال��ت��ج��ارب واف�����س��ل امل��م��ار���س��ات حتقيقا 
لالأهداف ال�سرتاتيجية يف تطوير وتدريب وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر 
الب�سرية والرتقاء بها لأعلى امل�ستويات ملواكبة التقنيات والتطورات احلديثة 

واحلفاظ على املنجزات املحققة.
ال��وزارة �ست�سارك بالفعاليات  اأن عددا من الإدارات املتخ�س�سة من  واأ�ساف 
واملحا�سرات  ال��ور���س  تقدمي  عر  اأو  املتخ�س�سة  املن�سات  خ��الل  من  �سواء 
خليفة  وب��رن��ام��ج  ب���ال���وزارة  ال��ك��ف��اءات  لتطوير  ال��ع��ام��ة  الإدارة  بينها  وم��ن 
للتمكني "اأقدر" وكلية ال�سرطة واإدارة الختيار والتعيني اإىل جانب جمل�س 
�سباب الداخلية، متمنيا كل التوفيق والنجاح وا�ستمرار جناحات هذا امل�سعى 
واجلهد الريادي يف تنمية وتعزيز قدرات ال�سباب وتوفر املمكنات لهم من 
اأجل حتقيق روؤية وتوجيهات حكومة الإمارات و�سعيها للحفاظ على موقعها 

املتقدم على �سلم التناف�سية الدولية.
اأك���دت ال��دك��ت��ورة ودمي��ة غ��امن ب��ن ح��م��ودة احل��ر���س على تعزيز ال�سراكة  و 
الرتبوية  والفعاليات  الوطنية  والهيئات  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  املجتمعية 
والأكادميية م�سرة اإىل اأن امل�ساركة يف دعم ورعاية املعر�س ي�سب يف حتقيق 
روؤية الدولة لتعزيز م�سرة التنمية، وبناء اقت�ساد م�ستدام ومتنوع، وقائم 
اإن موؤ�س�سة بن حمودة كموؤ�س�سة وطنية ت�سهم بدورها  على املعرفة. وقالت 

تعزيز  التي  الوطنية  واملوؤ�س�سات  الأح���داث  كافة  ورعاية  دع��م  يف  املجتمعي 
وتوفر   ، ال��دع��م  اأو  الرعاية  اأو  امل�ساركة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  التنمية  م�سرة 
املوؤ�س�سة دعما للبحث العلمي و الطلبة يف اجلامعات املحلية وتعزز �سراكتها 

املجتمعية من خالل عمل تكاملي م�سرتك لتحقيق روؤية القيادة الر�سيدة.
من جهتها قالت نورة الريا�سي : " فخورون بدعمنا ملعر�س واجهة التعليم، 
وامل�ساهمة يف مد ج�سور التوا�سل البناء بني الطالب واملوؤ�س�سات الأكادميية 
الإماراتية  املواهب  اأمام  الطريق  لتمهيد  القت�سادية،  القطاعات  وخمتلف 

الواعدة واإعدادهم لي�سبحوا قادة امل�ستقبل".
املعر�س  اإن  التعليم"  ل�"واجهة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأه��ل��ي  م���رمي  وق��ال��ت 
اأ�سبح من�سة جذب ل�سناع القرار والباحثني من اجلهات احلكومية و�سبه 
قوية  ���س��راك��ات  حتقيق  اإىل  ي�سعى  م��ن  وك��ل  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احلكومية 
والرتقاء  والتعلم،  التعليم  ودعم جهود حت�سني  تعزيز  اإىل  تهدف  ومثمرة 

باملخرجات التعليمية والبحث العلمي.
 ،  2014 ع��ام  انطالقته  منذ  ملحوظا  تطورا  �سهد  املعر�س  اأن  واأ�سافت 
ومتيزت دوراته ال�سابعة بفعالياتها واأن�سطتها املتجددة يف �سكلها وم�سمونها 
والتخ�س�سات  امل�ستقبل  ا�ست�سراف مهن  اإىل  املعر�س يهدف  اأن  اإىل  م�سرة 
نخبة  وتوفر  امل�ستقبلي،  العمل  �سوق  احتياجات  تواكب  التي  الأكادميية 
ومعاير  الأك��ادمي��ي��ة،  براجمها  الطلبة  لتعريف  ال��رائ��دة  اجلامعات  م��ن 
على  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  الطلبة  واإط���الع  فيها،  والت�سجيل  القبول  و���س��روط 
اأف�سل املمار�سات الأكادميية يف املوؤ�س�سات التعليمية الرائدة اإىل جانب اإتاحة 
وتطلعاتهم  الدرا�سية  خياراتهم  ملناق�سة  اأمورهم  واأولياء  للطلبة  الفر�سة 
العلمية واملهنية والوقوف على توجهات �سوق العمل، والتخ�س�سات العلمية 

واملهنية التي تلبي احتياجاته.
وخ�ارج  داخ�ل  م�ن  وا�س�عة  م�س�اركات  املعر�س  من  الثامن�ة  ال�دورة  ت�س�هد  و 
الف�ر�س  ح�ول  واملع�ارف  اخلب�رات  لتب�ادل  ج�س�را  املعر�س  وميث�ل  الدول�ة 
وممثل�ي  التعلي�م  خب�راء  بي�ن  امل�س�تقبلي  التعلي�م  واجت��اه�����ات  التعليمي�ة 
جامع�ات وموؤ�س�س�ات تعليمي�ة حكومي�ة و�س�بة حكومي�ة وخا�س�ة م�ع الط�اب 
التطلع�ات  تلب�ي  متنوع�ة  فعالي�ات  م�ن  ب�ه  يزخ�ر  مب�ا  اأم��وره�����م،  واأول��ي�����اء 

املعرفي�ة جلمي�ع ال�زوار.

و ي�ستهدف املعر�س اجلامعات والكليات واملعاهد املحلية والدولية والراغبني 
التدري�س  العلمية ومعاهد  ودرجاتها  بكافة م�ستوياتها  درا�ستهم  با�ستكمال 
الفني  التدريب  ومعاهد  الأك��ادمي��ي  التطوير  وهيئات  وال����وزرات  بعد  ع��ن 

والتقني والبعثات الديبلوما�سية.
و يرك�ز املع�ر�س عل�ى اأهمي�ة امله�ارات املتقدم�ة وتوجه�ات �س�وق العم�ل ومهن 
امل�ستقبل واإر�س�اد الطلب�ة واأولي�اء الأمور ح�ول طبيع�ة التوجهات امل�ستقبلية 
نح��و  لتوجيهه��م  الأكادمييني  واملر�س��دين  التعليمي��ة  باملوؤ�س�س��ات  وجمعه��م 
الأعمال،  قط��اع  ف��ي  طلب��ا  الأك��ر  املهني��ة  وامل�س��ارات  التعليمي��ة  التغي��رات 
وكيفي�ة متكي�ن ال�س�باب بامله�ارات الت�ي يحتاجونه�ا بع�د جائح�ة كوفي�د19 
�س�وق  ف�ي  املطلوب�ة  امل��ه�����ارات  نوعي�ة  عل�ى  �س�ريعا  تغي�را  فر�س�ت  ،-ال��ت�����ي 

العم�ل.
اإلي��ه  تو�سل��ت  م��ا  اأح��دث  اإل��ى  التع��رف  فر�س��ة  ل��زواره  املع��ر�س  يتي��ح  و 
م�س��تقبل  ف��ي  والبح��وث  التقن��ي  والتق��دم  املختلف��ة  وتطبيقاته��ا  العل��وم 
توائم  الت��ي  واملهني��ة  الأك��ادمي��ي��ة  وامل�س��ارات  امل�س��تقبل  ومه��ارات  التعلي��م 
يقدمه��ا  الت��ي  املجاني��ة  الن��دوات  م��ن  و�سل�سلة   2071 الإمارات  "مئوي��ة 
املنا�س�بة  املق�ررات  واختي�ار  الطالب  واإع�داد  تثقي�ف  ال��ى  ته��دف  العار�س��ون 

له�م وجم�ع طلب�ات جامعاته�م للتعليم العايل.
جرى على هام�س املوؤمتر ال�سحفي توقيع اتفاقيتني لرعاية احلدث الأوىل 
بني موؤ�س�سة واجهة التعليم وموؤ�س�سة بن حمودة والثانية مع بنك اأبوظبي 
املعريف  الأكادميي  احلدث  الوطنية  املوؤ�س�سات  هذه  مبوجبهما  تدعم  الأول 

وتقدم الرعاية يف �سبيل حتقيق اأهدافه الرتبوية.
كما جرى اإطالق كتاب "بن حمودة ...تاريخ يف العطاء والتنمية " من اإ�سدار 
موؤ�س�سة واجهة التعليم والذي يتناول م�سرة موؤ�س�سة وطنية رائدة ودورها 

املجتمعي يف تعزيز م�سرة التنمية.
وبال�سراكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  باإ�سراف  التعليم  واجهة  معر�س  ياأتي 
الداعمة من بينها موؤ�س�سة زايد لالأعمال  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع عدد من 
اخلرية والإن�سانية وموؤ�س�سة بن حمودة وبنك اأبوظبي الأول وبنك اأبوظبي 
اأبوظبي  وموانئ  وات�سالت  املدر�سي  للتعليم  الإم��ارات  وموؤ�س�سة  التجاري 

وبدعم اإعالمي من "اأبوظبي لالإعالم".

•• �أبوظبي-و�م: 

اأنهت موؤ�س�سة زايد لالأعمال اخلرية والإن�سانية 
اأعمال مو�سمها الرم�ساين للم�ساعدات الإن�سانية 
واخل���ري���ة ب���زي���ارة امل��ن�����س��اآت ال��ع��ق��اب��ي��ة لتقدمي 
امل�ساعدات  و�سملت  للنزلء.  الدورية  م�ساعداتها 
الثقافة  يف  الهادفة  الكتب  من  ن�سخة  األف   12
ولتزويد  معرفيا  زادا  لتكون  والدينية  ال��ع��ام��ة 
املوؤ�س�سة  باإ�سدارات  العقابية  املن�ساآت  يف  املكتبات 
و9000  نزيل  لكل  حقيبة   2000 اإىل  اإ�سافة 

�سجادة �سالة. وبذلك تكون املوؤ�س�سة قد اختتمت 
امل�ساعدات الرم�سانية املكثفة هذا العام من مر 
ووجبات  املتعففة،  لالأ�سر  وك��وب��ون��ات  رم�ساين 
رم�سانية ومتور و�سجادات �سالة و�سالل غذائية 
و�سلت اإىل اآلف الأ�سر لتكتمل فرحة م�ساعدات 

بك�سوة العيد وهدايا لالأطفال.
العام  ه��ذا  الإن�سانية  جهودها  م��ن  �ساعفت  اإذ   
الإن�ساين  ال��ع��م��ل  يف  ال���دول���ة  ت��وج��ه��ات  مل��واك��ب��ة 
لهذا  النبيلة  والقيم  ال�سامية  للمعاين  وحتقيقا 
والعطاء  والت�سامح  ال��ع��ون  يف  الف�سيل  ال�سهر 

اأر�سها  على  واملقيمني  الإم�����ارات  �سعب  جلميع 
الطيبة.

وق���ال ���س��ع��ادة حمد ���س��امل ب��ن ك��ردو���س العامري 
ومبتابعة  امل��وؤ���س�����س��ة  �سعت  امل��وؤ���س�����س��ة  ع���ام  م��دي��ر 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ نهيان بن  �سمو  من 
اآل  زاي��د  ب��ن  عمر  ال�سيخ  و�سمو  الأم��ن��اء  جمل�س 
امل�ساعدات  مل�ساعفة  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
الإن�سانية  للم�ساعدات  م��ن��ارة  الإم����ارات  لتبقى 
داخل  الإن�سان  كرامة  لتعزيز  ال��دول  طليعة  ويف 

الدولة وخارجها .
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العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة اخلليج 

CN لتطوير املوارد الب�سرية  رخ�سة رقم : 1021937 
قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سالح عبداهلل حممد �سالح اجلنيبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عادل عبدالقادر علي عبداهلل العفيفي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :غ�سن اليا�سمني 

CN لتن�سيق الزهور   رخ�سة رقم : 2397947 
قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مرمي علي حميد باحلاميه الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف غ�سنه مطلق �سعيد باحلاميه الظاهري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطبيعة 

CN لأعمال البالط الرخام  رخ�سة رقم:1159921 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/مقهى  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لو ال بو�س  رخ�سة رقم:2784861 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوريون 

CN لال�ستثمار  رخ�سة رقم:4353860 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/برتا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة العطور وم�ستح�سرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1130639 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

وادي البنف�سج للحدادة والنجارة امل�سحلة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1134959 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ون �ستوب لعمال الكهرباء

رخ�سة رقم : CN 3776738 قد تقدموا اإلينا بطلب :
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة لقمان احمد جاويد اقبال %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �سلطان خمي�س احمد حممد ال�سحى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سد على جافد اقبال

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ون �ستوب لعمال الكهرباء
ONE STOP ELECTRICAL WORKS

اإىل/ فوك�س ان بوك�س خلدمات التو�سيل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FOX IN BOX DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تو�سيل الطلبات  8299010
 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح و�سيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية.  4329904

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ثري �ستار لنقل الثاث

رخ�سة رقم : CN 3806762 قد تقدموا اإلينا بطلب :
تعديل اإ�سم جتاري من/ ثري �ستار لنقل الثاث

THREE STAR FURNITURE MOVERS

اإىل/ ثري �ستار لالقم�سة واخلياطة الرجالية
THREE STAR GENTS TEXTILES & TAILORING 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املن�سوجات والأقم�سة - بالتجزئة  4751001
العربية  غر  الرجالية  املالب�س  وحياكة  وخياطة  تف�سيل  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل   

)البدل(  1410904
 تعديل ن�ساط / حذف نقل الثاث  4923003

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سيدلية الروج ذ.م.م

رخ�سة رقم : CN 2167864 قد تقدموا اإلينا بطلب :
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد ابو اخلر من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد ابو اخلر من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد هالل �سامل حممد الكعبى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية الروج ذ.م.م

AL BUROOJ PHARMACY L.L.C

اإىل/ �سيدلية الروج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL BUROOJ PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون اأفنجارد لل�سيدات 

رخ�سة رقم : CN 4412473 قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون اأفنجارد لل�سيدات

AVANGARD LADIES SALON

اإىل/ �سالون اأورا لل�سيدات

 AURA LADIES SALON  

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ملتي �سرف للطباعة ومتابعة املعامالت 

ذ.م.م  رخ�سة رقم : CN 1854681 قد تقدموا اإلينا بطلب :
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دبليو اف �سي القاب�سة ذ.م.م

W F C HOLDING L.L.C.
تعديل مدير / اإ�سافة وائل حداد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دبليو اف �سي القاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 W F C HOLDING - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اي ات�س �سي لدارة ال�سركات ذ.م.م
IHC COMPANIES MANAGEMENT L.L.C.

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ملتي �سرف للطباعة ومتابعة املعامالت ذ.م.م
MULTI SERVE TYPING AND TRANSACTIONS FOLLW UP L.L.C. 

 اإىل/ ملتي �سرف للطباعة ومتابعة املعامالت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MULTI SERVE TYPING AND TRANSACTIONS FOLLOW UP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:نورث فارمز - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ال�سيخ  �سمو  جممع  مبنى   - القرم  �سارع  ابوظبي   - ال�سركة:اأبوظبي  عنوان 

من�سور بن زايد ال نهيان
CN 4276770 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مرال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/28  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، الدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/5/9  - بالرقم:-2250008804 
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13538 بتاريخ 2022/5/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة م�سرابا التجارية ذ.م.م
م�سرايا  املالك/�سركة  مبنى   72 ق   11 م  ال�سركة:م�سفح  عنوان 

التجارية ذ.م.م
CN 1035415 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
 - ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�سركة  وت�سفية  حل   -  1

املحكمة التجارية بتاريخ:2020/7/28 للق�ساء يف امارة ابوظبي
لل�سركة  ق�سائي  كم�سفي   ، املرزوقي  ال�سيد/عبداملجيد  تعيني   -  2

بتاريخ:2020/7/28 - تاريخ التعديل:2022/5/9
امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية
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�إع����������الن
لعمال  :املعراج  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN اجلب�س  رخ�سة رقم : 3856121 
قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد جمال عو�س حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمود عبداهلل حممد �سالح املنذري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقد�ن �سهاد�ت ��سهم
لزر�عة  �لقاب�سة  �لعاملية  �ل�سركة  عن  �سادرة  �أ�سهم  �سهاد�ت  ُفقدت 

�لأ�سماك )�أ�سماك( ASMAK بال�سماء �لتالية: 
�لفالحي  غيث  بخيت  مرمي   -  1

 رقم �ل�سهادة Asmak172653 بعدد 1200 �سهم.
�لقبي�سي  جاعد  �سامل  �سعيد  خليفه  حممد   -  2

 رقم �ل�سهادة Asmak172652 بعدد 1200 �سهم.
�لقبي�سي جاعد  �سامل  �سعيد  خليفه  �سعيد   -  3

 رقم �ل�سهادة Asmak172654  بعدد 1200 �سهم.
�لقبي�سي  جاعد  �سامل  �سعيد  خليفه   -  4

 رقم �ل�سهادةAsmak 172651    بعدد 1200 �سهما.
�لرجاء ممن يجدهم   ت�سليمهم لل�سركة �ملذكورة �عاله �و �لت�سال 

على تلفون رقم:0509517000  م�سكور�.
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جمموعة من�شور اأهلي
اميان�ا من�ا ب�مب�داأ ال�سفافية وحر�س�ا من�ا ع�لى امل�س�داقية وتو�سيح احلق�ائق 

جلميع عمالئنا الكرام توؤكد
من�سور اأهلي �س.ذ.م.م. جمموعة   -1

لرادات املياه �س.ذ.م.م. اأهلي  �سور  م�سنع   -2
ملالكهما ال�سيد / من�سور م�سطفى ح�سن اأهلي

نن�وه ونحيطكم علم�ا ب�ان املجموع�ة ل�ي��س ل�ه�ا اي�ة ف�روع اخرى داخ�ل دول�ة 
الم�ارات العربي�ة املتح�دة ونخ�لى م�س�وؤليتنا ع�ن اي منتج�ات تق�دمها �سركات 

اأخرى تدعي انها فروع لنا.
م�س�جلة  جتاري�ة  عالم�ة  اأه�لى  من�س�ور  جمموع�ة  و�س��عار  ا�س�م  ب�ان  ون�ذك�ر 
للنظ�ام  خمالف�ا  يع�د  ال�س�كال  م�ن  �س�كل  ب�اي  ا�ستغاللهما  او  وا�ستخدامهما 

وتعدي على العالمة وال�سم التجاري.
قنوات الت�سال احل�سرية لنا :

600500300 هاتف / 97143333369، 
متحرك / 971555502050

 mansoorahligroup@gmail.com / بريد الكرتوين
مقرنا / منطقة الطي ال�سناعية، دبي، الإمارات العربيه املتحدة

اإعـــــــــــــــــــــالن 

�ساجد  حممد   / امل��دع��و  فقد 
باك�ستان     ، ل��ط��ي��ف  حم���م���د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)AP5577523(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0567822391

فقد�ن جو�ز �سفر
عبداهلل  رن����ا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اح��م��د اح��م��د ق��اع��ود ، م�سر   
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)25406978a(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0547272590

فقد�ن جو�ز �سفر

زهر  فاطمة   / امل��دع��و  فقد 
الردن     ، �����س����ح����اده  ر�����س����دى 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)325927Q(  رق����������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0522513332

فقد�ن جو�ز �سفر
امل�����دع�����و / ج����وي����الوم  ف���ق���د 
ال���ك���ام���رون     ، ت����اي����و ف����وك����و 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)aa000872(  رق��������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0563554705

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / ا�سامه علي ال�سليمان ، �سوريا اجلن�سية 

جواز �سفره رقم )NO13590964( يرجى 

او  ال�سورية  بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر  ممن 

اقرب مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

امل����دع����و / حم���م���د حمى  ف���ق���د 
ب���ل���ح حم���م���د ات�������س���ال اح����م����ود ، 
ب���ن���غ���الدي�������س اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز 
 -  )0320753( رق��م  �سفره 
يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / �سكينه الوافى ، 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  املغرب 
 )BF6749236( رق�����م 
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
املغربية  ب��ال�����س��ف��ارة  ت�سليمه 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �سفر

لإعاناتكم يف 

يرجى �لت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae



الثالثاء    10  مايو    2022  م   -    العـدد   13538  
 Tuesday     10   May   2022   -  Issue No   13538

07

اأخبـار الإمـارات

••دبي-�لفجر: 

تقييم  م��ن  التحكيم  جلنة  وؤان��ت��ه��اء   
النهائية  للمرحلة  املتاأهلة  امل�ساريع 
عربي"،  مرمج  "مليون  حت��دي  من 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقه  ال���ذي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
دبي "رعاه اهلل"، العام املا�سي والذي 
اأتاح خلريجي مبادرة "مليون مرمج 
العامل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  عربي" م���ن 
املبتكرة  ب��اأف��ك��اره��م  امل�����س��ارك��ة  فر�سة 
وتطبيقات  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
بجوائز  للفوز  والتناف�س  ال��رجم��ة، 
 1.35 اإىل  الإجمالية  قيمتها  ت�سل 

مليون دولر اأمريكي.
وت�����س��م جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ن��خ��ب��ة من 
اخل������������رات ال����وط����ن����ي����ة وال����ع����رب����ي����ة 
ال����رجم����ة  جم����������الت  خم����ت����ل����ف  يف 
وهم  الأع��م��ال،  وري��ادة  والتكنولوجيا 
اإدارة  ف����ادي غ���ن���دور رئ��ي�����س جم��ل�����س 
كيالين  وب�����س��ار  كابيتال"،  "وم�سة 
"اأك�سنت�سر"  ل�سركة  املنتدب  الع�سو 
ال�������س���رق الأو������س�����ط، وال���دك���ت���ور عبد 
ال��ل��ط��ي��ف ال�����س��ام�����س��ي م���دي���ر جممع 

ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، ورون����ال����دو 
م�سحور نائب رئي�س �سركة "اأمازون" 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط.
وع��م��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار اأب����رز 
ب����ن����اء على  ال����رجم����ي����ة  امل���������س����اري����ع 
جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��اي��ر مب���ا يف ذلك 
القت�سادية  الفكرة واجلدوى  نوعية 
و�سهدت  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  وت���وظ���ي���ف 
م�ساركة  للتحدي  النهائية  امل��رح��ل��ة 
�سيح�سل اأف�سلها على  م�سروعاً   20
اإىل  اإ����س���اف���ة  دولر،  امل��ل��ي��ون  ج���ائ���زة 
املراكز  اأ���س��ح��اب  م��ن  خم�سة  ت��ك��رمي 
الأوىل. كما �سيتم منح 25 األف دولر 
لدورهم  تقديراً  مدربني   4 لأف�سل 
ت��اأه��ي��ل امل��رجم��ني العرب  ال��ب��ارز يف 
ومتكينهم مبهارات البتكار والإبداع.

خلفان جمعة بلهول: حتدي "مليون 
اإمي��ان حممد  مرمج عربي" يج�سد 

بن را�سد بقدرات ال�سباب العربي
ملوؤ�س�سة دبي  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 
للم�ستقبل اأن حتدي "مليون مرمج 
ال�سمو  اإمي��ان �ساحب  عربي" يج�سد 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال����������وزراء 

بقدرات ال�سباب العربي على امل�ساهمة 
جمتمعاتهم  ت��ن��م��ي��ة  يف  الإي���ج���اب���ي���ة 
للب�سرية،  اأف�سل  م�ستقبل  و�سناعة 
اأبرز  وقدم للعامل من�سة ل�ستعرا�س 
املرجمون  اكت�سبها  ال��ت��ي  امل���ه���ارات 
العرب يف جمال توظيف التكنولوجيا 
ال�����س��ب��اب فر�سة  احل��دي��ث��ة. واإع���ط���اء 
امل�ساركة باأفكارهم املبتكرة والتناف�س 
للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها مليون 
بجهود  بلهول  خلفان  واأ���س��اد  دولر. 
تقييم  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  اأع�������س���اء 

خمتلف  من  امل�ساركة  الأعمال  جميع 
اأنحاء العامل، موؤكداً اأن العمل املنظم 
والدقيق للجنة التحكيم وفريق العمل 
ع��ل��ى م���دار ���س��ه��ور ط��وي��ل��ة، ك���ان وراء 
جناح خريجي مبادرة "مليون مرمج 
عربي" يف تطوير م�ساريعهم القائمة 
الرجمة،  وت��ط��ب��ي��ق��ات  تقنيات  ع��ل��ى 
والتي اكت�سبوها خالل م�ساركتهم يف 
املبادرة الأكر من نوعها يف املنطقة، 
لإبراز  التحدي فر�سة  لهم  اأت��اح  كما 
امل�ستقبلية  واأف����ك����اره����م  م���ه���ارات���ه���م 

توظيف  يف  خ���رات���ه���م  وم�������س���ارك���ة 
وتطبيقها  ال��رجم��ة  ل��غ��ات  ت��ق��ن��ي��ات 
للتحديات  ج���دي���دة  ح��ل��ول  و���س��ع  يف 
ي�����س��ه��م يف حت�سني  امل���ط���روح���ة، مب���ا 
جودة حياة املجتمعات بالعتماد على 

لغة امل�ستقبل وتطبيقاتها.
واأ�ساف: "توؤمن قيادة دولة الإمارات 
ب���اأن ال��ع��ق��ول ال�����س��اب��ة امل��ب��دع��ة ركيزة 
وريادتها  دول��ت��ن��ا  ت��ط��ور  ل���س��ت��دام��ة 
يف ك��اف��ة امل��ج��الت، وه��و الأم���ر الذي 
اجلهود  من  مزيداً  ب��ذل  علينا  يحتم 

من  العربي  ال�سباب  متكني  �سبيل  يف 
وعلوم  مبعارف  ورفدها  الع�سر،  لغة 

مواكبة ملتطلبات امل�ستقبل".

لغة �مل�ستقبل
امل�ساريع  اأن  التحكيم  جلنة  وك�سفت 
الرجمية امل�ساركة يف حتدي "مليون 
مرمج عربي" متيزت بالرتكيز على 
املعرفة،  القائم على  القت�ساد  تعزيز 
وامل�ساريع  التطبيقات  بع�س  وتفوقت 
التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام  يف  امل�����س��ارك��ة 

القطاعات  خمتلف  يف  ن��وع��ي  ب�سكل 
احليوية، فيما اأبدعت م�ساريع اأخرى 
خدمة  يف  امل�ستقبل  لغة  ا�ستثمار  يف 

املجتمع.

مبادرة للمربجمني �لعرب
"مليون  م��ب��ادرة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
اإحدى  تعتر  ال��ت��ي  عربي"  م��رم��ج 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات 
دبي  موؤ�س�سة  عليها  وت�سرف  العاملية، 
للم�ستقبل، ا�ستقطبت اأكر من مليون 

80 لتطوير  ���س��اب و���س��اب��ة م��ن ن��ح��و 
و�سارك  ال��رجم��ة.  لغة  يف  مهاراتهم 
منت�سبو الرنامج يف نحو 5 ماليني 
�ساعة درا�سة وعمل، و76 األف ور�سة 
تدريبية، واأجنزوا 100 األف م�سروع 
اأك���ر من  ت��خ��رج ن��اج��ح. كما مت منح 
الرجمة  دورات  يف  منحة   1500
لأ�سحاب  ديجري"  "نانو  املتقدمة 
ك���م���ا قدمت  امل���ت���م���ي���زة،  امل�������س���ارك���ات 
ب��ت��ع��ل��م الرجمة  ل��ل��راغ��ب��ني  ال���دع���م 
م�ساركة  خ����الل  م���ن  م��ن�����س��ت��ه��ا  ع���ر 
اأك��ر من 3600 م��درب معتمد من 
مل�ساعدتهم  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
الدعم  وتقدمي  التقنية  اجل��وان��ب  يف 
اأفكارهم  لتحويل  والن�سائح  الفني 

اإىل م�ساريع عملية. 
مرمج  "مليون  م����ب����ادرة  واأت����اح����ت 
لتعلم  ملنت�سبيها  ال��ف��ر���س��ة  عربي" 
ال����ع����دي����د م�����ن م������ه������ارات ال����رجم����ة 
وتطبيقها يف جمالت تطوير املواقع 
الأجهزة  وت��ط��ب��ي��ق��ات  الإل���ك���رتون���ي���ة 
اإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د من  امل��ح��م��ول��ة، 
القطاعات التكنولوجية الأخرى مثل 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  ت�سني  البلوك 

والبيانات واحلو�سبة ال�سحابية.

فادي غندورعبد �للطيف �ل�سام�سي�سعادة خلفان جمعة بلهولرونالدو م�سحورب�سار كيالين

�أطلقه حممد بن ر��سد لتكرمي �أف�سل �مل�ساركني يف �ملبادرة و�جلائزة �لكربى 1 مليون دولر

خرب�ت وطنية وعربية ت�سارك يف جلنة حتكيم حتدي )مليون مربمج عربي(

••   �أبوظبي- و�م:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
امل�سابة  املبكر وح�سر احلالت  الدولة بهدف الكت�ساف  الفحو�سات يف 
 .. 19" واملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  امل�ستجد  بفرو�س كورونا 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 205،169 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24
والفح�س  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف  و�ساهم  الطبي.     الفح�س  تقنيات 
الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  الدولة  يف 

امل�ستجد من جن�سيات  اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا  عن 233 حالة 
خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 900،484 حالة.
   و اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة خالل 
الدولة  الوفيات يف  يبلغ عدد  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب��ع 
2،302 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 284 حالة جديدة مل�سابني 
اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س 
امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 884،512 حالة.

»�ل�سحة« جتري 205,169 فح�سا ك�سفت عن 233 
�إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و284 حالة �سفاء

•• �أبوظبي-�لفجر:

اأطلق الأر�سيف واملكتبة الوطنية فعاليات موؤمتر الرتجمة الدويل الثاين حتت 
والآداب  الثقافات  الإم��ارات يف  �سورة  الوطن:  ذاك��رة  "الرتجمة وحفظ  �سعار 
املوؤمتر  افتتح  وقد   ،2022 مايو   9 الثنني  العاملي" اأم�س  الفكري  وال��رتاث 
بالإنابة  الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  عام  مدير  علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �سعادة 
الع�سور  الإم��ارات على مر  اأن  واأك��د فيها  امل�ساركني،  بكلمة رحب فيها بجميع 
لن�سر  ثقافياً  والأل��ب��اب، حتى غدت نرا�ساً  العقول  ل��ذوي  وموئاًل  ظلت مرفاأ 
باأ�سره  العامل  �سهد  وق��د  والإخ���اء،  الت�سامح  وثقافة  والآداب  وامل��ع��ارف  العلوم 

بروعة اإجنازاتها يف خمتلف الأ�سعدة.
 70 اأكر من  ي�سارك فيه  وال��ذي  للموؤمتر،  بالرنامج احلافل  �سعادته  واأ�ساد 
اإىل  العامل، م�سراً  ق��ارات  25 دولة من جميع  واأكادميياً من  باحثاً وخمت�ساً 
ال�سباب  املرتجمني  م��ن  لعدد  فر�سة  فعالياته-  -�سمن  اأت���اح  ق��د  امل��وؤمت��ر  اأن 
امل�ساركة  فر�سة  العام  ه��ذا  يف  وخارجها  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  من  املجتهدين 

ببحوث واعدة.
اجلل�سة  اأدار  متتالية:  جل�سات  ث��الث  الأول  اليوم  فعاليات  ت�سمنت  وق��د  ه��ذا 
كلمة  على  ا�ستملت  وقد  الأر�سيفات،  اإدارة  مدير  املطري  حمد  ال�سيد  الأوىل 

افتتاحية األقاها ال�سيد حمد احلمري مدير اإدارة البحوث واخلدمات املعرفية 
بالأر�سيف واملكتبة الوطنية، ثم كلمة املوؤمتر الرئي�سية بعنوان "رحلة يف ذاكرة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  لل�سيخ  الوطنية  الأ�سعار  عديدة:  بلغات  الإم���ارات 
الرتجمة  خبر  جوهر  �سديق  الروفي�سور  األقاها  والأ�سطورة"  التاريخ  بني 
ويف  امل��وؤمت��ر.  يف  الأك��ادمي��ي��ة  الفعاليات  ومن�سق  الوطنية،  واملكتبة  بالأر�سيف 
الإم��ارات والأر�سيف واملكتبة  تاريخ  نهاية اجلل�سة مت عر�س فيلم وثائقي عن 

الوطنية. 
يف كلمة الفتتاح، اأكد احلمري اأن �سم املكتبة الوطنية اإىل الأر�سيف يقت�سي 
مبختلف  املعرفة  نقل  اأج��ل  من  جديدة  ف�ساءات  نحو  الرتجمة  اآف��اق  تو�سيع 
موؤمتر  ان  اإىل  م�سراً  الأم����ام؛  اإىل  التقدم  عجلة  لدفع  وتوطينها  ف��روع��ه��ا، 
الرتجمة ال�سنوي الذي ينظمه الأر�سيف واملكتبة الوطنية ميثل اإ�سافة مهمة 
لقطاع الرتجمة يف الوطن العربي، خا�سة يف ظل الدرا�سات التي تنتقد واقع 

الرتجمة يف الدول العربية.
ل�ساحب  الوطني  ال�سعر  املوؤمتر-  كلمة  يف  جوهر  الروفي�سور  ا�ستطلع  فيما 
تاأريخاً حلركة  باعتباره  اآل مكتوم -رعاه اهلل-  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
املجتمع الإماراتي نحو احلداثة منذ عهود ما قبل النفط حتى الوقت الراهن، 
الأ���س��ط��ورة وحققت معجزات يف  ح��دود  الإم��ارات��ي��ة  الإجن����ازات  بعدما لم�ست 

جمالت عديدة من التطور والنماء.
ويف اأول اأيام املوؤمتر، ُعقدت اجلل�سة العلمية الثانية بعنوان )م�سارات الرتجمة 
الظاهري رئي�س  الأ�ستاذة عائ�سة  اأدراتها  التي  ال��رتاث(  وتاأ�سيل  بني احلداثة 
ق�سم الرتجمة والن�سر بالأر�سيف واملكتبة الوطنية. و�سمت اجلل�سة عدداً من 
بيكول�سكا،  مي�سالك  باربرا  الدكتورة  الأ�ستاذة  من  كل  يقدمها  التي  البحوث 
من جامعة جاغيلونيان مبدينة كراكوف يف بولندا حيث تقدم اأطروحة بعنوان 
"�سورة الإمارات يف بولندا بناًء على الأدب والرتاث الثقايف الإماراتي املرتجم"، 
وقدم الروفي�سور عبد الرحمن بيجار من جامعة ويلفريد لورير باأونتاريو 
يف كندا درا�سة بعنوان )القادمون اجلدد اإىل الأماكن اجلغرافية: �سبه اجلزيرة 
ثالثة  اأي�ساً  اجلل�سة  و�سمت  زومي���ر(.  واآم��ي  �سموئيل  ترجمها  كما  العربية 
بحوث اأخرى مقدمة من كل من: الروفي�سور وائل ح�سن من جامعة اإلينوي 
بالوليات املتحدة الأمريكية، والروفي�سور اإيغور مافر من جامعة ليوبليانا 
يف �سلوفينيا، بالإ�سافة لبحث بعنوان: )ما بعد احلداثة: مع�سلة املرتجمني( 
مقاطعة  يف  األ��ي�����س��ون  م��اون��ت  جامعة  م��ن  ك��ري��ج  ترين�س  الروفي�سور  األ��ق��اه 

نيوبرونزويك بكندا.
)مقاربات  بعنوان:  الأول  اليوم  يف  عقدت  التي  الثالثة  العلمية  اجلل�سة  ويف 
اأكادميية يف الرتجمة والثقافة والأدب(، التي اأدارتها: الأ�ستاذة �سمية الها�سمي 

من ق�سم الرتجمة والن�سر  بالأر�سيف واملكتبة الوطنية، �ست اأوراق بحثية تتناول 
عدة ق�سايا يف ميدان الرتجمة، ا�ستهلها الدكتور فهد عطيف من جامعة امللك 
على  القائم  اخلطاب  "حتليل  بعنوان  ببحث  ال�سعودية  العربية  باململكة  خالد 
البيانات يف الرتجمة: من اأجل تدريب املرتجمني ب�سكل فعال من خالل دورات 
تدريبية قائمة على البيانات"، ثم قدمت الدكتورة اأ�سماء الدحيم من جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا  بالكويت درا�سة بعنوان  "ترجمة اخلطاب الطبي 
اأثناء جائحة كوفيد 19: درا�سة حالة لرتجمة امل�سطلحات الطبية اإىل اللغة 
العربية"، ودار البحث الثالث الذي قدمته الدكتورة ملياء حممود نبيل فريري، 
من جمهورية م�سر العربية حول "الرتجمة ال�سردية يف الن�سو�س الدرامية".  
ثم قدم الدكتور جمال حممد جابر  من جامعة الإمارات العربية املتحدة بحثاً 
بعنوان " ترجمة الإعالنات التجارية من الإجنليزية اإىل العربية يف الإمارات 
العربية املتحدة: م�سكالت التكافوؤ اللغوي والتوا�سل بني الثقافات"، وقدمت 
بعنوان  ال��روي��ج بحثاً  اأو���س��ل��و يف  م��ن  جامعة  ال��وه��اب  الأ���س��ت��اذة �سرين عبد 
اإب�سن: التحديات واملقاربات املقارنة"، واختتمت  م�سرحيات هيريك   "ترجمة 
فعاليات اليوم الأول من املوؤمتر ببحث قدمه الدكتور حممد زاقود من جامعة 
حالة  الأط��ف��ال:  اأدب  ترجمة  يف  "التلطف  بعنوان:  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

الرتجمة العربية لرواية توين "الأمر والفقر". 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

اأك�����ر  ع������امل  "حتفيز  ����س���ع���ار  حت�����ت 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  ح��دث��ت  ا�ستدامة"، 
"جامعة  ل���الب���ت���ك���ار  ا���س��رتاجت��ي��ت��ه��ا 
على  ت��رك��ز  وال��ت��ي  تبتكر"،  اأب��وظ��ب��ي 
ث��الث��ة حم����اور اأ���س��ا���س��ي��ة ق��ائ��م��ة على 
واحت�سان  العلمي،  والبحث  البتكار، 
ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة، مب��ا مي��ث��ل حجر 
الأ�����س����ا�����س ل���الب���ت���ك���ار وت��ع��ل��ي��م ري�����ادة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  الأع���م���ال يف 
املتحدة. ومنذ تد�سينها، تركز جامعة 
اأبوظبي م�ساعيها لرفد جهود البتكار 
الهيئة  واأع�������س���اء  ال��ط��ل��ب��ة  وت����زوي����د 
ك��ك��ل بحلول  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ت��دري�����س��ي��ة 

خمتلف  مل��واج��ه��ة  و�ساملة  م�ستدامة 
التحديات. 

تعيني  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  واأع��ل��ن��ت جامعة 
األ��رت��و ب��رال��ت��ا يف من�سب  ال��دك��ت��ور 
م����دي����ر الب����ت����ك����ار وري���������ادة الأع����م����ال 
وتنفيذ  وال��ذي يرتاأ�س جهود تطوير 
اأب���وظ���ب���ي  "جامعة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الدكتور برالتا  يتمتع  تبتكر"، حيث 
العملية  اخل���رات  م��ن  ح��اف��ل  ب�سجل 
يف جم�����الت الأب����ح����اث والب���ت���ك���ار يف 
ال����ع����ام واخل�����ا������س، اإىل  ال���ق���ط���اع���ني 
جانب خرة وا�سعة يف ري��ادة الأعمال 
امل�ستدامة والبتكار الجتماعي، الأمر 
اإر�ساء مكانة جامعة  الذي �سي�سهم يف 
اأبوظبي يف التوا�سل مع رواد الأعمال 

يف اأبوظبي والإمارات واملنطقة ككل. 
"جامعة اأبوظبي  ومتثل ا�سرتاتيجية 
جهود  يف  ج����دي����داً  ف�������س���اًل  تبتكر" 
الأعوام  خ��الل  جنحت  التي  اجلامعة 
املا�سية على ت�سجيع رواد الأعمال من 
طلبتها على اإطالق �سركاتهم النا�سئة، 
حيث تهدف ال�سرتاتيجية اإىل تزويد 
التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء  الطلبة 
ذات  واجلهات  واخلريجني  والإداري���ة 
ال�سلة يف املجتمع مبن�سة متكنهم من 
يف  املبتكرة  الأعمال  فر�س  ا�ستك�ساف 

�ستى القطاعات.  
املحدثة،  ال�سرتاتيجية  خ��الل  وم��ن 
"منطقة  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  ���س��ت��وف��ر 
والخ����ت����ب����ار  ل���ال����س���ت���ك�������س���اف  اآمنة" 

ل��ت��ق��دم فر�س  ب��امل��خ��اط��ر  وال��ت��ح��ك��م 
الإبداعية،  امل���واه���ب  ل��ن��ج��اح  م��وات��ي��ة 
حيث تقوم ال�سرتاتيجية على البحث 
متكني  اإىل  الهادف  اجلامعي  العلمي 
امل��ب��ت��ك��ري��ن امل��وه��وب��ني واخل�����راء من 
واإب���راز  لت�سور  ج��دي��دة  �سبل  اع��ت��م��اد 
الرامية  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ق��ي��م��ة  وت���ق���دمي 
ا�ستدامة  اأك������ر  ع�����امل  حت��ق��ي��ق  اإىل 

و�سمولية. 
ومن خالل توفر بيئة ريادية واإبداعية 
�ستعمل  وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل  يف 
املبتكرين  اإعداد  اأبوظبي على  جامعة 
للتكيف والزده����ار وال��ري��ادة يف تويل 
وريادة  بالبتكار  ال�سلة  ذات  املنا�سب 
املرموقة  ال�����س��رك��ات  �سمن  الأع���م���ال 

وامل�سروعات  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
النا�سئة  ال�سركات  وكذلك  املجتمعية، 
الأ�سهر  وخ��الل  املنبثقة.  وال�سركات 
املقبلة، �ستطلق ا�سرتاتيجية "جامعة 
املبادرات  من  تبتكر" �سل�سلة  اأبوظبي 
واأع�ساء  الطلبة  التي تركز على دعم 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال���ت���دري�������س���ي���ة والإداري���������ة 
بيئة  تنمية  خ��الل  ككل من  واملجتمع 
امل�سرتك  وال��ت��ف��اه��م  ل��ل��ت��ع��اون  �ساملة 

والتوا�سل والتاأثر.
ال���دك���ت���ور  ق������ال  ال���������س����دد،  ه������ذا  ويف 
اإىل  الن�����س��م��ام  "ي�سعدين  ب��رال��ت��ا: 
يف  للم�ساهمة  اأبوظبي  جامعة  فريق 
اإىل  ت�سعى  التي  البتكار  ا�سرتاتيجية 
الأعمال  وري��ادة  البتكار  تاأثر  تعزيز 

املتحدة.  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
اأت��ط��ل��ع اإىل ال��ب��ن��اء ع��ل��ى الإجن������ازات 
اأبوظبي  جامعة  حققتها  التي  الهامة 
اإىل  يف ه����ذا الإط�������ار وال���ع���م���ل ج��ن��ب��اً 
واملجتمع  والطلبة  الزمالء  مع  جنب 
باملنظومة  الرت����ق����اء  مل��وا���س��ل��ة  ك��ك��ل 
ظل  يف  �سيما  ل  ال�ساملة،  الأكادميية 
دولة  بها  تقوم  التي  املتميزة  اجلهود 
تطوير  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
لتحقيق  واخل��ط��ط  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
عامل اأكر ا�ستدامة من خالل اجلمع 
ال�سباب ليكونوا  بني البتكار ومتكني 

قادة الغد." 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  "جت�سد  واأ����س���اف: 
ق���ي���م ال��ت��م��ي��ز وال����ت����ع����اون والب���ت���ك���ار 

حتقيق  يف  �ست�ساهم  التي  وال��رتاب��ط، 
اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة لالأمم 
الوطنية  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
لالبتكار يف دولة الإم��ارات من خالل 
امل�ستدامة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ف��ع��ي��ل 
والبتكار  العلمي  للبحث  وال�ساملة 
جهته،  م���ن  الأعمال."  واح��ت�����س��ان 
اأح��م��د، مدير  وق��ار  الروفي�سور  ق��ال 
جامعة  "تلتزم  اأب���وظ���ب���ي:  ج��ام��ع��ة 
اأبوظبي بتزويد طلبتها واأع�ساء هيئة 
ذات  التدري�س فيها وخمتلف اجلهات 
البتكار  لتعزيز  خ�سبة  ببيئة  ال�سلة 
واأبحاثهم،  درا���س��ات��ه��م  مناحي  ك��ل  يف 
لالبتكار  ا�سرتاتيجيتنا  �ستكون  حيث 
ال��رئ��ي�����س��ي لتحدي  امل���ح���رك  مب��ث��اب��ة 

توظيف  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  ال��ط��ل��ب��ة 
ريادي  بتفكر  ومتتعهم  اإب��داع��ات��ه��م 
العمل  ل�����س��وق  اإع�����داده�����م  يف  ي�����س��ه��م 
م����ب����ادرات  وجت���م���ع  امل�ستقبل."   يف 
ا�سرتاتيجية "جامعة اأبوظبي تبتكر" 
والدرو�س  ال��ف��ردي��ة  امل��ن��ه��ج��ي��ات  ب���ني 
امل�������س���ت���ف���ادة م����ن امل��ب��ت��ك��ري��ن ورج�����ال 
الأعمال الناجحني من خالل البحث 
ع��ن امل��م��ار���س��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الأدل���ة 
ال�سرتاتيجية  و�ستطلق  وتعزيزها. 
و�ستقدم  منف�سلة  وف��ع��ال��ي��ات  ب��رام��ج 
الطلبة  جل��م��ي��ع  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ف��ر���س��اً 

واأع�ساء هيئة التدري�س والعاملني. 

عبد �هلل ماجد �آل علي: �لإمار�ت نرب��ص ثقايف لن�سر �لعلوم و�ملعارف وثقافة �لت�سامح

�لأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية يطلق فعاليات موؤمتر �لرتجمة �لدويل �لثاين 

تتبنى �ل�سرت�تيجية �سعار »حتفيز عامل �أكرث ��ستد�مة«

دث ��سرت�تيجيتها لابتكار لتعزيز تاأثريه  جامعة �أبوظبي حتحُ
ورفد ريادة �لأعمال يف �لإمار�ت 

حاكم �أم �لقيوين ي�سدر مر�سوما �أمرييا ب�ساأن 
تعين رئي�س لد�ئرة �لرقابة �ملالية يف �لإمارة

•• �أم �لقيوين-و�م: 

الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
حاكم اأم القيوين مر�سوما اأمريا ب�ساأن تعيني رئي�س لدائرة الرقابة املالية 

يف اأم القيوين.
ون�س املر�سوم رقم / 3 / ل�سنة 2022 على تعيني ال�سيخ حممد بن �سعود 

بن را�سد املعال رئي�سا لدائرة الرقابة املالية يف اأم القيوين .
كما ن�س املر�سوم على اأن يلغى كل ن�س يخالف اأو يتعار�س مع هذا املر�سوم ، 

ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

لقاح  من  جرعة  )�ل�سحة( تعلن تقدمي 5,037 
كوفيد- 19 خال �ل�ساعات �ل�� 24 �ملا�سية

•• �أبوظبي- و�م:

لقاح  م��ن  جرعة   5،037 تقدمي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   24،757،900 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 250.32 جرعة لكل 100 �سخ�س.
�سعياً  "كوفيد19-" و  لقاح  لتوفر  ال���وزارة  ذل��ك متا�سيا مع خطة  ياأتي 
اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فرو�س "كوفيد19-".
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اأخبـار الإمـارات
�لعمالية خالل �لربع �لأول �لق�سايا  يف  �لف�سل  % ن�سبة   98

»�أبوظبي �لعمالية« ت�سلم م�ستحقات 3806 عمال بقيمة 106 ماين درهم خال �لربع �لأول من 2022
•• �أبوظبي-و�م: 

اأعلنت حمكمة اأبوظبي العمالية، عن ت�سليم م�ستحقات مالية ل� 3 اآلف 
و806 عمال، بقيمة اإجمالية قدرها 106 ماليني و505 اآلف و 923 
درهماً، وذلك �سمن اأوامر التنفيذ املعجل لالأحكام الق�سائية ال�سادرة يف 
جميع امللفات العمالية خالل ال�سهور الثالثة الأوىل من العام اجلاري 

.2022
خالل  العمالية،  اأبوظبي  حمكمة  عن  ال�سادرة  الإح�سائيات  واأظ��ه��رت 
بلغ  املقيدة  البتدائية  الق�سايا  اأن عدد  اجل��اري،  العام  الأول من  الربع 

اأما عدد ق�سايا ال�ستئناف  % منها،   98 1932 ق�سية مت الف�سل يف 
املقيدة فقد �سجل 506 ق�سايا بلغت ن�سبة الف�سل فيها 97 %، فيما 
طلباً   687 و  األ��ف��ا   24 اإىل  املنجزة  الإل��ك��رتون��ي��ة  الطلبات  ع��دد  و�سل 
على  للرد  "ا�ستف�سر"  من�سة  �سجلت  ح��ني  يف   ،100% اإجن���از  بن�سبة 
خالل   97% اإجن���از  بن�سبة  ا�ستف�سارات،   806 املتعاملني،  ت�����س��اوؤلت 

الفرتات الزمنية املحددة.
يف  الق�ساء  دائ���رة  وكيل  ال��ع��ري،  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  واأك���د   
اأبوظبي، اأن تقارير الأداء الدورية تعك�س حجم الإجناز واجلهد املبذول 
وقت  يف  لأ�سحابها  احلقوق  وا�ستيفاء  الناجزة  العدالة  حتقيق  ل�سمان 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  مع  متا�سياً  قيا�سي، 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ، رئي�س دائرة الق�ساء 
يف اأبوظبي، بتطوير منظومة ق�سائية رائدة تقدم خدمات عاملية اجلودة، 

وفقاً لروؤية حكومة اأبوظبي، مبا يدعم حركة النمو وال�ستثمار.
 واأ�سار اإىل اأن الآلية املعتمدة للتعامل مع النزاعات العمالية يف حماكم 
اأبوظبي، ت�سمن �سهولة قيد الدعاوى عر القنوات الإلكرتونية املتاحة 
وعقد جل�سات املحاكمة املرئية اأو النتقال عن طريق املحكمة املتنقلة اإىل 
الأحكام  واإ�سدار  الف�سل  الق�سايا اجلماعية، مع �سرعة  العمال يف  مقر 
والقرارات  العمل  بقانون  ال��واردة  للن�سو�س  تطبيقاً  املعجل،  النفاذ  مع 

نحو  على  التعاقدية  ال��ع��الق��ة  ط��ريف  ح��ق��وق  ت�سمن  ال��ت��ي  التنظيمية، 
متوازن، مبا يعزز كفاءة ومرونة وا�ستدامة �سوق العمل يف الدولة.

الق�سائية  الجتاهات  توحيد  على  العمالية  املحكمة  اإىل حر�س  ولفت   
يف  امل�ستحدثة  امل����واد  م��ع  يتما�سى  مب��ا  امل��ط��ب��ق��ة،  الإج������راءات  وت��ط��وي��ر 
عالقات  تنظيم  ب�ساأن   2021 ل�سنة   33 رق��م  احت��ادي  بقانون  املر�سوم 
 ،2022 �سهر فراير  الثاين من  التنفيذ يف  دخ��ل حيز  وال��ذي  العمل، 
التنفيذية  الالئحة  ب�ساأن   2022 ل�سنة   1 ال��وزراء رقم  وق��رار جمل�س 
لهذا القانون، مبا يحقق الأهداف املن�سودة لتعزيز ا�ستقرار �سوق العمل 

وحماية حقوق جميع الأطراف.

•• دبي-�لفجر: 

اأعقبت  ال���ت���ي  ال�����س��ن��وات  م�����دار  ع��ل��ى 
حتولت   ،2017 ع�����ام  ان��ط��الق��ت��ه��ا 
عربي" من  م��رم��ج  "مليون  م��ب��ادرة 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  ملهمة  فكرة 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اإىل اأداة 
الكثرين  حياة  بدلت  حقيقة  تغير 
و�سنعت م�ستقباًل اأف�سل ملئات الآلف 
الذين  ال���ع���رب���ي  ال���ع���امل  ���س��ب��اب  م���ن 
ب����ات ل��ك��ل واح�����د م��ن��ه��م ق�����س��ة جناح 
اأدواتها  وامتالك  املعرفة  ق��درة  تثبت 
امل�ستقبلية على حتقيق الفارق يف حياة 
الأف����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات. ف��امل��ب��ادرة التي 
انطلقت لتج�سد اإميان �ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
على  وقدرته  العربي  ال�سباب  باأحالم 
امل�ساهمة الإيجابية يف م�سرة التنمية 
�سداها  ت���ردد  جمتمعاته  وال��ت��ط��وي��ر 
بلبنان  امل��غ��رب، م���روراً  اإىل  م��ن م�سر 
و�سوًل  وال��ع��راق  و���س��وري��ا  وفل�سطني 
جنحت  ح���ي���ث  ول���ي���ب���ي���ا،  ال���ي���م���ن  اإىل 
والأهم  الأول  بتحقيق هدفها  املبادرة 
وه���و مت��ك��ني اأك����ر م���ن م��ل��ي��ون �ساب 
و�سابة مبهارات لغة امل�ستقبل، واإعداد 
املرجمني لأ�سواق العمل وت�سجيعهم 
م�ساريع  اإىل  اأف��ك��اره��م  حت��وي��ل  ع��ل��ى 
تكنولوجية تعزز م�ساهمتهم يف تنمية 
يف  فاعاًل  عن�سراً  وجتعلهم  املجتمع، 
�سناعة امل�ستقبل. ومن املبادرة ق�س�س 
اإلهام كثرة يرويها اأ�سحابها ب�سدق، 
ق�س�س جناح يجمعها قا�سم م�سرتك: 
عطاء دول��ة الإم���ارات ال��ذي ل يعرف 
الذي  النجاح  على  والت�سميم  ح��دودا 
ل ي���ع���رف امل�����س��ت��ح��ي��ل. وه����ي جت���ارب 
الإمارات  لدولة  املحوري  الدور  توؤكد 
والرقمنة  التطوير  عملية  ق��ي��ادة  يف 
مب�ساريع  ال����ع����رب����ي����ة  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
العربي  املواطن  ي�سنعها  تكنولوجية 
نوعية احلياة  وتعزز  الإن�سانية  تخدم 
وت�ساهم ب�سكل اأكر يف بناء جمتمعات 
م�ستقرة ومزدهرة و�سناعة امل�ستقبل.

بعد  حممود  حياة  يغريرّ  �إع���الن 
رحلة �لنزوح

من �سوريا اإىل الأردن اإىل تركيا، هكذا 

املهند�س  �سحود  حممود  رحلة  ب���داأت 
اأجرته  ب��ع��دم��ا  ال���الج���ئ  ال�������س���وري 
اىل  �سعياً  ب��ل��ده  م��غ��ادرة  على  احل���رب 
اأف�سل. حممود كان على موعد  حياة 
وفتحت  م�سرته  غ��رت  حمطة  م��ع 
ل���ه اآف����اق����اً ج���دي���دة وم��ن��ح��ت��ه الأم����ل 
"راأيت  حم��م��ود:  وي��ق��ول  اأف�سل.  بغد 
من�سة  يف  اإع���الن���اً   2018 ال���ع���ام  يف 
مرمج  مليون  م��ب��ادرة  ع��ن  في�سبوك 
عربي فا�سرتكت يف املبادرة لأنني اأريد 
تطوير  م��ع��رف��ت��ي يف جم���ال  اأزي����د  اأن 
املواقع الإلكرتونية الذي كان من اأقل 

اهتماماتي يف ال�سنوات ال�سابقة". 
املميز  ال�����ط�����رح  اأن  حم���م���د  ي�����وؤك�����د 
ل��ل��م��ح��ت��وى يف ال���رن���ام���ج م��ك��ن��ه من 
التغلب على عائق تعلم تطوير املواقع 
املهارات  �ساعدته  كما  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
تطوير  يف  اكت�سبتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ميّكن  ال��ذي   Habit 360 تطبيق 
الأ���س��خ��ا���س م��ن ب��ن��اء ع����ادات جديدة 
يف ح���ي���ات���ه���م وم���ت���اب���ع���ة اإجن����ازات����ه����م 
الكايف لهم  الدعم  وم�ساعرهم ويقدم 
حياتهم  تغير  اأج���ل  م��ن  لتحفيزهم 

لالأف�سل. 

�أف�سل لنف�سها  �إميان ت�سنع فر�سًا 
ولآلف �لن�ساء

اأي�سا يف  البارزة  النجاح  ومن ق�س�س 
اإمي��ان وجدي  املبادرة، جتربة  م�سرة 
م��ن م�����س��ر، ال��ت��ي ل��ط��امل��ا ك��ان��ت فكرة 
مكتب  يف  ط���وي���ل���ة  ل�������س���اع���ات  ال���ع���م���ل 
خارج املنزل بعيداً عن اأطفالها �سعبة 
عليها، ما ا�سطرها لق�ساء 9 �سنوات 

يف املنزل لتعتني باأطفالها فيما كانت 
تقوم باأعمال يدوية ومنزلية خمتلفة 

لتعيل اأ�سرتها اىل جانب زوجها. 
ا�سرتكت  بعدما  تبدل  �سيء  ك��ل  لكن 
مب����ب����ادرة م��ل��ي��ون م���رم���ج ع���رب���ي يف 
"يف  اإمي�����ان:  وت���ق���ول   .2017 ال���ع���ام 
تلك الفرتة كنت اأعمل يف النهار على 
الطعام  لتح�سر  امل��ن��زيل  م�سروعي 
وت��و���س��ي��ل��ه ل��ل��زب��ائ��ن، وف��ق��ط ب��ع��د اأن 
اأبداأ  م�ساًء  اأ�سّرتهم  يف  اأط��ف��ايل  اأ�سع 
بالدرا�سة لأوقات متاأخرة من الليل". 
تعلمت كثراً  اأنها  اإمي��ان على  وت�سدد 
من املبادرة، اإذ اكت�سبت مهارات تطوير 
والتطبيقات  الإل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع 
حتويل  على  �ساعدتها  التي  الهاتفية 
م�سروعها ال�سغر اإىل م�سروع تديره 

با�ستخدام تطبيق هاتفي. 
وجنحت اإميان يف تو�سيع م�سروعها اإىل 
اأكر  تقدمي  �سائر مناطق م�سر ومت 
من 9،000 طلب من ن�ساء م�سريات 
مل�ساعدتها يف حت�سر الطعام يف مثال 
املبتكرة على  ق��درة احل��ل��ول  ح��ي على 
وكذلك  مطلقيها  حياة  م�سار  تغير 

الآلف من حولهم. 

هند�سة �مل�ستقبل
الأ�ستاذ  ����س���امل،  ع���م���ار  ق�����س��ة  ول���ع���ل 

اجلامعي يف كلية الهند�سة املعمارية- 
اأثبتت  اآخ��ر  ب��غ��داد، مثال ح��ي  جامعة 
الإرادة  ق�����درة  امل����ب����ادرة  خ���الل���ه  م���ن 
لعمار،  فبالن�سبة  الواقع،  تغير  على 
"مليون مرمج عربي"  كانت مبادرة 
مدار  على  تخيله  مل��ا  واق��ع��ي��ة  ترجمة 

�سنوات.
ي��ت��ع��ل��م الر�سم  ك����ان  اأن�����ه  ف���رغ���م م���ن 
ال��ذي كان  ال��وق��ت  واخل��ط العربي يف 
يتعلم فيه الإلكرتونيات و�سنع مناذج 
يبحث  ك���ان  ع��م��ار  اأن  اإل  ال��ط��ائ��رات، 
دائ���م���ا ع���ن و���س��ي��ل��ة ت�����س��م��ح ل���ه بتعلم 
كيفية �سنع برامج الت�سميم الثنائية 
اأم�سى  ب��ع��دم��ا  الأب����ع����اد،  وال��ث��الث��ي��ة 

�سنوات يف ا�ستخدامها. 
لتعلم  املثالية  بالفر�سة  عمار  وحظي 
ال��رجم��ة ع��ن��د الإع����الن ع��ن مبادرة 
ويتحدث  ع����رب����ي،  م���رم���ج  م���ل���ي���ون 
"اأ�سرعت  ق��ائ��ال:  ال��ل��ح��ظ��ة  ت��ل��ك  ع��ن 
ب��الن�����س��م��ام ال��ي��ه��ا وك��ن��ت م��ن طالب 
فرحتي  ك��ان��ت  ف��ي��ه��ا.  الأوىل  ال����دورة 
مرة  لأول  ت��ع��ل��م��ت  ح���ني  ت��و���س��ف  ل 
على  يل  ب���رن���ام���ج  اأول  اأ����س���ن���ع  ك��ي��ف 

الأندرويد". 
ب��ف�����س��ل امل�����ب�����ادرة، ط�����ور ع���م���ار حتى 
واألعاب  ب��رام��ج  �سبعة  م��ن  اأك���ر  الآن 
"قراءتي  ب��رن��ام��ج  منها  اإل��ك��رتون��ي��ة، 

الناطقة" الذي فاق عدد م�ستخدميه 
األف م�ستخدم،  املائتي  يف �سنة واح��دة 
 "A Cube" لعبة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مهارة  لتنمية  خم�س�سة  لعبة  وه��ي 
"الأ�سابع  ب���رن���ام���ج  اأم������ا  ال���ت���خ���ي���ل، 
اإ�سارة  لغة  فيه  ط��ور  فقد  الناطقة" 
جديدة ميكن لالأ�سم اأن يكتب وينطق 
عن  وال��ك��ل��م��ات  احل����روف  جميع  فيها 
اأمام  فقط  باإ�سبعني  الإ���س��ارة  طريق 
جهاز يحول تلك الإ�سارات اإىل حروف 

وكلمات منطوقة.

نقل �ملعرفة �مل�ستقبلية
ت�سعى مبادرة "مليون مرمج عربي" 
لإحداث تغير يف توجهات جيل كامل، 
عر حتويل املليون مرمج اإىل قاعدة 
علمية تتوىل بدورها نقل املعارف اإىل 
املحيط والرتقاء بقدرات من حولهم، 
وهذا بالفعل ما حققته الليبية اأميمة 
 " باأنها  نف�سها  ت�سف  ال��ت��ي  ك��ي��الين، 

منا�سرة الفتيات يف ليبيا".
ف��ق��د ت��خ��رج��ت اأم���ي���م���ة م���ن امل���ب���ادرة 
ديجري"  "نانو  �سهادة  على  وح�سلت 
كود"   "�سي  جمعية  ب��ع��ده��ا  لتوؤ�س�س 
لتعليم  اخل��ري��ة    )SheCode(

الفتيات لغة الرجمة ومتكينهم. 
اأم��ي��م��ة ع��ن��د هذا  ومل ي��ت��وق��ف ح��ل��م 

اأن ح�����س��ل��ت على  وب���ع���د  ف��ه��ي  احل�����د، 
ال�����س��ه��ادة، رك���زت ج��ه��وده��ا ع��ل��ى حمو 
واأ�س�ست  ب��ل��ده��ا،  يف  التقنية  الأم���ي���ة 
تعليم  على  تركز  من�سة "اأمي" التي 

الرجمة واإدارة الأعمال للجن�سني.

�لربجمة لإنقاذ �حلياة
لي�ست الرجمة و�سيلة لتحقيق الذات 
وتوفر فر�س جديدة للعمل اأو زيادة 
تنقذ  اأن  ميكنها  ب��ل  فح�سب،  ال��دخ��ل 
اختره  م��ا  وه��ذا  الب�سر،  حياة  فعليا 
اأحد  احلكيمي،  م��روان  اليمني  فعلياً 
ال��ت��ي مكنته  امل��ب��ادرة،  اأوائ����ل خريجي 
م���ع���ارف���ه اجل����دي����دة م����ن ت���ط���وي���ر 7 

تطبيقات لتعليم اللغات جماناً. 
ال���رجم���ي���ة التي  امل����ه����ارات  وب��ف�����س��ل 
مروان  يو�سح  امل��ب��ادرة،  م��ن  اكت�سبها 
اأنه "عمل يف تطوير تطبيق اآخر حلل 
وذل��ك من  اليمن،  الأل��غ��ام يف  م�سكلة 
املناطق التي  امل��ارة من  خ��الل حتذير 
ال�سلطات  ودعوة  الألغام،  فيها  تنت�سر 

املعنية لتم�سيط املنطقة وتنظيفها".
البحث  م��روان يف  ول تختلف جتربة 
ع��ن �سبل لإن��ق��اذ ح��ي��اة الآخ��ري��ن من 
خ���الل ال��رجم��ة ع��ن جت��رب��ة ال�ساب 
اللبناين ريان املربهي، الذي يعي�س يف 
دول��ة الإم���ارات، وال��ذي ح��ّول تخرجه 

مرمج  "مليون  مبادرة  م�سارات  من 
حياة  لإن����ق����اذ  ف���ر����س���ة  اإىل  عربي" 
املر�سى الذين يحتاجون اإىل عمليات 

زرع الأع�ساء. 
وعمل ريان على تطوير تطبيق دونر  
تقنية  ي�ستخدم  )Dhonor(الذي 
الترع  عملية  لتنظيم  ت�سني  البلوك 
ب���الأع�������س���اء، وال���ق�������س���اء ع��ل��ى جت���ارة 
امل��ت��رع��ني باملر�سى  الأع�����س��اء ورب���ط 
مع  ري��ان  يتعاون  حالياً  امل�ستفيدين. 
وزارة ال�سحة يف دولة الإمارات يف هذا 

املجال.

�ل�ستثمار يف �لتعليم
�سياق  اأب��و  اأم��ني  الفل�سطيني  جتربة 
اأي�سا  امل��ل��ه��م��ة  ال��ت��ج��ارب  واح����دة م��ن 
املجتمعي،  التغير  اإح���داث  جم��ال  يف 
ف��ب��ع��د 3 اأ����س���ه���ر ع���ل���ى ت���خ���رج���ه من 
عربي"  م���رم���ج  "مليون  م�����ب�����ادرة 
على  ال��ن��ور  "ج�سور"  من�سة  اأب�سرت 
اأرقى  بتوفر  خدماتها  ل��ت��ب��داأ  ي��دي��ه 
للطالب  ال��ع��امل��ي��ة  التعليمية  امل��ن��اه��ج 
وذل��ك من خالل  الغربية،  ال�سفة  يف 
تقنيات  على  تعتمد  درا���س��ي��ة  ف�سول 

الواقع الفرتا�سي. 
اكت�سبها،  ال����ت����ي  امل�����ه�����ارات  وب���ف���ع���ل 
التعليم  اأمني حالياً مع وزارة  يتعاون 

م�ساريع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  الإم����ارات����ي����ة 
دولة  يف  الفرتا�سي  بالواقع  التعليم 

الإمارات.

�أمل جديد لأ�سحاب �لهمم
متثل جتربة املغربية ح�سيبة من�سيت، 
�سوء  بقعة  الهمم،  اأ�سحاب  من  وهي 
جميع  متكني  اأه��م��ي��ة  ت��وؤك��د  حقيقية 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد 
امل�����س��ت��دام��ة وال�����س��ام��ل��ة، ف��ق��د فقدت 
ح�����س��ي��ب��ة ب�����س��ره��ا م��ن��ذ ���س��غ��ره��ا، ما 
بحكم  البطالة  م�سكلة  تواجه  جعلها 
املتوفرة  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  حم����دودي����ة 

لأ�سحاب الهمم �سنوياً.
مليون  "مبادرة  يف  م�ساركتها  ول��ك��ن 
بعد  حل�������س���ي���ب���ة  ����س���م���ح���ت  مرمج" 
م���ه���ارات جديدة  ب��ت��ط��وي��ر  ت��خ��رج��ه��ا 
اأقرانها  عرها  تفوق  مزايا  واكت�ساب 
اأن  ح�سيبة  وت���وؤك���د  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  يف 
كثراً ومتكنت من  تطورت  "قدراتها 
احل�سول على منحة النانو ديجري". 
هذه الق�س�س الواقعية جمرد اإطاللة 
�سريعة على عدد من التجارب الرائدة 
التي بدلت حياة اأ�سحابها واملحيطني 
بهم وفتحت لهم اآفاقا جديدة وفر�سا 
ب��ق��درات��ه��م وتنمية  ل��الرت��ق��اء  مم��ي��زة 

فر�سهم من خالل الرجمة.
وجت�سد الق�س�س روؤية مبادرة "مليون 
مرمج عربي" التي انطلقت لتحقق 
هدفاً وا�سحاً: تاأهيل جيل جديد من 
ال�سباب العربي القادر على ال�ستفادة 
الفر�س  و�سنع  املعرفة  اقت�ساد  م��ن 

امل�ستقبلية لنف�سه وملجتمعاته.

•• دبي-و�م: 

فران�سي�سكوتي  دي��ن��و  ال��دك��ت��ور  اأك����د 
مم��ث��ل م��ن��ظ��م��ة الأغ����ذي����ة وال����زراع����ة 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف الإم����ارات ومن�سق 
للمنظمة  ال��ف��رع��ي  الإق��ل��ي��م��ي  املكتب 
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
و�سعت  الإم���ارات  اأن  واليمن  العربية 
�ساملة  وط��ن��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 
لالأمن الغذائي لتحتل املرتبة الأوىل 
يف موؤ�سرالأمن الغذائي العاملي بحلول 
جمل�س  اأن�������س���اأت  ك��م��ا   ،  2051 ع����ام 
للتن�سيق  الإم���ارات���ي  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن 
املركزية  ال�سلطة  ب�سفته  وال��ق��ي��ادة 
الوطنية  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
لالأمن الغذائي بالتعاون مع اجلهات 

الحتادية واملحلية.
واأ�ساد بجهود الإمارات يف جمال الأمن 
الغذائي حيث اأن الأمن الغذائي ميثل 
اأولوية ق�سوى لدى قيادتها باعتبارها 

اأول دول��ة يف العامل عينت وزي��ر دولة 
ل���الأم���ن ال���غ���ذائ���ي وامل����ائ����ي م���ن اأج���ل 
�سمان  ن��ح��و  اجل��ه��ود  ج��م��ي��ع  ت�سهيل 
غ���ذاء ك���اف واآم����ن وب��اأ���س��ع��ار معقولة 
اأن��ه مت دم��ج هذه  وم��غ��ٍذ للجميع كما 
امل�سوؤولية الآن مع وزارة التغر املناخي 
الدكتور  اأ�ساف  و  الدولة.  يف  والبيئة 
"الفاو"  ممثل  فران�سي�سكوتي  دي��ن��و 
يف ح��وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات / 
2021 �سمن اإطار  اأن��ه يف عام  وام / 
منظمة  وق���ع���ت  بيد"  "يداً  م���ب���ادرة 
الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة ودول����ة الإم����ارات 
ات���ف���اق���ي���ة متويل  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
زميبابوي  يف  مل�����س��روع  ا���س��رتات��ي��ج��ي 
 - زميبابوي  يف  بيد  "يداً  �سعار  حت��ت 
اأ�سحاب احليازات ال�سغرة ل�ستعادة 
يهدف  وال����ذي  واإدماجها"  الب�ستنة 
ال��ف��ق��ر واجل������وع بني  اإىل احل����د م���ن 
امل�ساركة  ال�سغار من خالل  املزارعني 
ال�سعيد  وع��ل��ى  ال�����س��وق.  يف  ال��ف��ع��ال��ة 

اأي�سا  الإم������ارات  دول����ة  ق��دم��ت  نف�سه 
اأخرى لدعم برنامج الفاو"  م�ساهمة 
�سو�سة  واإدارة  مل��ك��اف��ح��ة  الإق���ل���ي���م���ي 
ال�سرق  منطقة  يف  احل��م��راء  النخيل 
اإىل  ولفت  اأفريقيا".  و�سمال  الأدن���ى 
اإىل  الإم���ارات  قدمتها  التي  امل�ساهمة 
الأغذية  منظمة  خ��الل  م��ن  ليبريا 
املراأة  املتحدة لدعم  ل��الأمم  وال��زراع��ة 
ال��ري��ف��ي��ة ك��م��ا ق��دم��ت ح��ل��ول الطاقة 
والتخزين  ال����ري  ل��دع��م  ال�����س��م�����س��ي��ة 
الزراعية  والعمليات  واملطاحن  البارد 
"م�سدر"..  ع��ر  الأخ���رى  الرئي�سية 
التمويل  الهدف من هذا  اأن  مو�سحا 
املحا�سيل  غ����الت  زي������ادة  يف  ي��ت��م��ث��ل 
بذور  وت��وف��ر  للتطوير  قابلة  بطرق 
لزراعة  رئي�سية  منطقة  يف  حم�سنة 
اخلرات  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا  الأرز، 
ال���دول���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز ق���درة 
امل�����زارع�����ني وم���������س����وؤويل ال�����زراع�����ة يف 
وزارة  ل�سالح  يعملون  الذين  املناطق 

الأموال  و�ساهمت  ل��ل��زراع��ة،  ليبريا 
ولقاحات  ال��ك��ت��اك��ي��ت  ���س��راء  يف  اأي�����س��ا 
ال������دواج������ن والأ������س�����م�����دة وال���ط���اق���ة 
اأجل  احلراثة واملركبات للت�سويق من 
املنتجني  جم��م��وع��ات  اإن�����س��اء  ت�سهيل 
ت�سويقية  ج��م��ع��ي��ات  اأو  ت��ع��اون��ي��ات  يف 
الريفية  امل���راأة  ق��درة  تعزيز  وبالتايل 
التجارية  الأعمال  يف  النخراط  على 
الأع��م��ال. وردا على  الأ�سا�سية وري��ادة 
الأغذية  منظمة  تقييم  ب�ساأن  ���س��وؤال 
التي  املتحدة جلهود  والزراعة لالأمم 
بخ�سو�س  الإم��������ارات  دول����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
 .. ملف الأمن الغذائي حملياً وعاملياً 
الإمارات  اإن  دينوفران�سي�سكوتي  قال 
اأن�ساأت عدًدا من اللجان لدعم وتقدمي 
التوجيه ال�سرتاتيجي وامل�سورة ب�ساأن 
يف  الغذائي  بالأمن  املتعلقة  الق�سايا 
الدول حيث �ساركت الإمارات بفاعلية 
الغذاء  املتحدة لأنظمة  يف قمة الأمم 
ال��ت��ي ع��ق��دت ال���ع���ام امل��ا���س��ي واأج����رت 

 100 ح����واره����ا ال���وط���ن���ي ب��ح�����س��ور 
م���ن اأ����س���ح���اب امل�����س��ل��ح��ة م���ن جميع 

القطاعات.
و اأ�سار اإىل اأن دولة الإمارات ا�ست�سافت 
الأغذية  منظمة  مع  بالتعاون  بنجاح 
والزراعة و�سركاء اآخرين، قمة الغذاء 
اإك�سبو  خ����الل  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اأج�����ل  م���ن 
اخلراء  جمعت  وال��ت��ي   2020 دب��ي 
والدوليني  والإق��ل��ي��م��ي��ني  ال��وط��ن��ي��ني 
مل��ن��اق�����س��ة الأول������وي������ات والإج����������راءات 
الالزمة  وال���س��ت��ث��م��ارات  وال�����س��راك��ات 
التغيرات  والتفكر فيها ومت حتفيز 
حتول  لتمكني  وامل�ستدامة  الإيجابية 
كفاءة  اأك��ر  لت�سبح  الغذائية  النظم 
و���س��م��ول��ي��ة وم���رون���ة وا���س��ت��دام��ة من 
اأجل اإنتاج اأف�سل وبيئة اأف�سل وتغذية 

اأف�سل وحياة اأف�سل.
وع������ل������ى ال������ن������ط������اق ال������ع������امل������ي اأك�������د 
الدولة مع  دينوفران�سي�سكوتي تعاون 
و�سركاء  وال���زراع���ة  الأغ��ذي��ة  منظمة 

وط��ن��ي��ني اآخ����ري����ن م���ن خ����الل حملة 
اأجل احلياة لزيادة الوعي  الغذاء من 
وت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ة اجل��م��ي��ع يف النظم 
الغذائية ال�سحية من النظم الغذائية 
التغير  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  امل�����س��ت��دام��ة 
غذائية  خ���ي���ارات  ن��ح��و  الإم��������ارات  يف 
رفاهية  اأج��ل  من  و�سحية  م�ستدامة 

النا�س والكوكب.
الإقليمي  ال��ف��او  م��ك��ت��ب  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
الفرعي يت�سدر دعم املنظمة ملبادرات 
البتكار  جم����ال  يف  الإم���������ارات  دول�����ة 

والزراعة  الأغ���ذي���ة  اإدارة  يف  امل��ط��ب��ق 
النمو  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل������وارد 
امل�ستدام.. لفتا اإىل اأن امل�ساريع تهدف 
والتكنولوجيا  ال��ب��ح��ث  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اأج���ل الأم����ن الغذائي  والب��ت��ك��ار م��ن 
وتطوير قطاعي تربية الأحياء املائية 
وال������روة احل��ي��وان��ي��ة وت��ق��ي��ي��م نظام 
والتخطيط  الأغذية  �سالمة  مراقبة 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة ل���ل���زراع���ة مع 
اأبوظبي  لإم���ارة  خا�س  اهتمام  اإي���الء 
والتكنولوجيا  بالبحث  يتعلق  فيما 

والب��ت��ك��ارك ك��م��ا ت��ق��دم ال��ف��او الدعم 
الفني لالإمارات و ال�سعودية من اأجل 
للبحث  م�سرتك  اأعمال  ج��دول  و�سع 
ميثل  حيث  والب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا 
هذا امل�سروع عالمة فارقة يف اجلهود 
التي يبذلها البلدان لت�سخر واإطالق 
والتكنولوجيا  ال���ب���ح���ث  اإم����ك����ان����ات 
النظم  حت�����ول  ل��ت��م��ك��ني  والب����ت����ك����ار 
العديد  وحتقيق  ال��زراع��ي��ة  الغذائية 
م���ن اأه������داف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات الأم����ن 

الغذائي الوطنية لكال البلدين.

•• دبي-�لفجر:

الوطني  املجل�س  يف  والبيئية  ال�سحية  ال�����س��وؤون  جلنة  وا�سلت 
مايو   9 امل��واف��ق  الثنني  ام�س  اجتماع عقدته  خ��الل  الحت���ادي 
2022م يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي، برئا�سة �سعادة 
رئي�سة  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�سرهان  عبداهلل  ناعمة 
اأحكام  بع�س  بتعديل  احت��ادي  قانون  م�سروع  مناق�سة  اللجنة، 
املنتجات  ���س��اأن  يف   2019 ل�سنة   )8( رق��م  الحت����ادي  ال��ق��ان��ون 

الطبية ومهنة ال�سيدلة واملن�ساآت ال�سيدلنية.
�سارك يف الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: نا�سر حممد 
عبداهلل  و�سمية  بو�سهاب،  حمد  واأحمد  اللجنة،  مقرر  اليماحي 
ركا�س،  ب��ن  ح�سن  وع����ذراء  النقبي،  �سعيد  و���س��ذى  ال�����س��وي��دي، 

وحممد اأحمد اليماحي اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي.
اإطار  يف  اأن��ه  اإىل  القانون  مل�سروع  الإي�ساحية  امل��ذك��رة  واأ���س��ارت 
ال�ستثمار،  مب��ج��ال  ال��ب��الد  ت�سهدها  ال��ت��ي  امل�ستجدات  م��واك��ب��ة 
وال�سماح بتملك امل�ستثمر الأجنبي لل�سركات يف القطاع ال�سحي، 

اإىل تعديل بع�س الأحكام  ياأتي م�سروع القانون املقرتح تعديله 
املتعلقة بالتمتع بجن�سية الدولة لفتح من�ساأة �سيدلنية، وت�سمن 
م�سروع القانون )3( مواد، ب�ساأن ا�ستبدال ن�سو�س واإ�سافة مواد 

قانونية جديدة.
كما اعتمدت اللجنة تقرير تو�سيات املجل�س حول مو�سوع �سيا�سة 
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف �ساأن تعزيز ال�سحة النف�سية يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة الذي مت مناق�سة املو�سوع خالل 
اجلل�سة التا�سعة التي عقدت يوم الثالثاء 19 ابريل 2020م. 

جلنة بالوطني �لحتادي تو��سل مناق�سة م�سروع قانون بتعديل 
»قانون �ملنتجات �لطبية ومهنة �ل�سيدلة و�ملن�ساآت �ل�سيدلنية« 

ج�سدت �إميان حممد بن ر��سد بقدرة �ل�سباب على �سنع م�ستقبل �أف�سل للمجتمعات �لعربية 

ق�س�س جناح ملهمة مل�ساركي مبادرة »مليون مربمج عربي« تن�سر �لأمل لدى �ل�سباب �لعربي 

ممثل »�لفاو« : �لإمار�ت ت�سع خطة ��سرت�تيجية لتحتل �ملرتبة 
�لأوىل يف موؤ�سر �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي بحلول 2051

عمار �سامل ح�سيبة من�سيتمرو�ن �حلكيمي �أميمة �لكيالين�أمني �أبو �سياق�إميان وجديحممود �سحود

• تطبيقات �أطلقها خريجو �ملبادرة �ساهمت يف نقل �ملعرفة وتطوير حلول �ل�سحة و�لتعليم يف جمتمعاتهم 
• �أحالم فريدة حتولت �إىل فر�ص كبرية ذ�ت عائد �قت�سادي يف جمالت �لقت�ساد و�ل�سياحة و�لنقل و�ل�سحة و�لتعليم وغريها �لكثري
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09
بعد رم�سان ي�ستمر �لطريق �إىل �هلل 

�جلميع يرفع �سعار من ��ستقام على طاعة �هلل يكون من �لفائزين

ال��غ��ري��ب يف الأمر  ل��ك��ن  ال�����س��ه��ور، 
ال��وا���س��ح يف ع��دد امل�سلني  ال��ف��راغ 
ب��امل�����س��اج��د وع�����دم احل���ر����س على 
بع�س  ل������دى  اجل����م����اع����ة  �����س����الة 
�سهر  يف  فر�ست  وكاأنها  امل�سلمني 

رم�سان فقط.
وي��ق��ول ع����زت، ن��ح��ن ل ن��ط��ل��ب اأن 
اأيام  نكون بعد رم�سان كما كنا يف 
ال�سهر الف�سيل فهذا �سيء �سعب، 
ف���اأي���ام رم�����س��ان ل��ه��ا م��ي��زة خا�سة 
وقدرة خا�سة وطاقة خا�سة ،ولكن 
ناأخذ من هذه الطاقة والقدرة ما 

يعيننا على الثبات بعد رم�سان.
ويو�سح "حمي الدين عبد الغني" 
النموذجية  زاي��د  مبدر�سة  مدر�س 

قائال:
ال���ع���ب���ادة وذقنا  اأث�����ر  ل��ق��د ع��رف��ن��ا 
الطاعة  وح�����الوة  الإمي������ان  ط��ع��م 
حتافظ  اأن  فعلينا  امل��ن��اج��اة  ول���ذة 
املنجزات  وتلك  املكا�سب  هذه  على 
فنحر�س على الطاعة وُنقبل على 
امل�ستقيم  ال��ط��ري��ق  ون��ل��زم  ال��ع��ب��ادة 
والهدي القومي ، من خالل  قراءة 
القراآن ولو �سفحة واحدة يف اليوم 
، والدعاء يوميا ولو لدقيقتني بعد 
 ، ال��ع�����س��اء،وذك��ر اهلل يوميا  ���س��الة 
وال�سلوات اخلم�س يف جماعة بقدر 
بال�سحبة  والل���ت���زام   ، امل�����س��ت��ط��اع 
حتى  عليها  واحل��ر���س  ال�����س��احل��ة 
نعني بع�سنا على الطاعة والثبات. 
الأمة  الغني، م�سائب  ويزيد عبد 
الرئي�سي  ال�سبب  الآن  الإ�سالمية 
ل���ه���ا ه����و ب���ع���دن���ا ع����ن م���ن���ه���ج اهلل 

»كيف  عنها-:  اهلل  املوؤمنني-ر�سي 
ر���س��ول اهلل- �سلى اهلل  ع��م��ل  ك���ان 
�سيئاً  عليه و�سلم- هل كان يخ�س 
ك��ان عمله  من الأي���ام؟، قالت: ل، 
دمي�����ة، واأي����ك����م ي�����س��ت��ط��ي��ع م���ا كان 
ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
على  ينبغي  وب��ال��ت��ايل  ي�ستطيع«، 
�سفحة  رم�سان  يجعل  اأن  امل�سلم 
طيلة  ب����رب����ه  ل���ع���الق���ت���ه  ج����دي����دة 
والإنابة  التوبة  حيث  العام  اأ�سهر 
وامل���داوم���ة ع��ل��ى ال��ط��اع��ة، وجتنب 
كان  ملا  امتداداً  وال�سيئات  املعا�سي 

يقوم به يف رم�سان.
يرون  ال��ع��ل��م��اء  اإن  ال��ن��ج��ار  وق����ال 
اأن يتبع  ال��ق��ب��ول  اأن م��ن ع��الم��ات 
باحل�سنة،  احل�������س���ن���ة  الإن���������س����ان 
امل�سلم  ف��اإذا قبل اهلل من  وبالتايل 
اهلل  طاعة  على  وا�ستقام  رم�سان 
ال�����س��ه��ر فاإنه  ان��ق�����س��اء ه����ذا  ب��ع��د 
ا�ستقاموا  ال��ذي��ن  رك���اب  يف  ي��ك��ون 
تعاىل:  ل���ق���ول���ه  هلل  وا����س���ت���ج���اب���وا 
ثم  اهلل  رب��ن��ا  ق���ال���وا  ال���ذي���ن  "اإن 
ا�ستقاموا فال خوف عليهم ول هم 

يحزنون".
تكون  اهلل  ط���اع���ة  اإن  وي�����س��ي��ف: 
التي  ال�������س���ي���اط���ني  م����ن  ب����احل����ذر 
قيودها  وت��ف��ك  ���س��راح��ه��ا،  ي��ط��ل��ق 
ب���ع���د رم�������س���ان؛ ل�����ذا ي���ج���ب عدم 
تعاىل:  بقوله  عمال  لها  المتثال 
فاتخذوه  عدو  لكم  ال�سيطان  "اإن 
عدواً اإمنا يدعو حزبه ليكونوا من 
ال�سعر"، كما يجب على  اأ�سحاب 
ال�ساحلة  ال�سحبة  اختيار  امل�سلم 

-�سلوات  احل��ب��ي��ب  ال���ر����س���ول  م���ع 
ون�سب  ع���ل���ي���ه-  و�����س����الم����ه  اهلل 
ال�سريف:  اأعيننا وقلوبنا احلديث 

تعجز" ،  ول  باهلل  "ا�ستعن 
للحياة  خطة  ،ن�سع  �سليم  وت��اب��ع 
حتى رم�سان القادم تت�سمن كافة 
واأن  والدنيوية،  الدينية  اجلوانب 
املتقني  ���س��ف��ات  اأن��ف�����س��ن��ا  ن����زرع يف 
وال�ساكرين واملح�سنني واملتوكلني، 
ونقوم باإروائها يوميا بكل حب وود 

وحياء مع اخلالق عز وجل
يدعون  ال�سالح  ال�سلف  كان  فلقد 
�سهر  يبلغهم  اأن  اأ���س��ه��ر  �ستة  اهلل 
�ستة  اهلل  ي���دع���ون  ث���م   ، رم�����س��ان 
اأن يتقبل منهم ،ون�ساأل اهلل  اأ�سهر 

اأن نكون من هوؤلء الفائزين.
اأما عن راأي �سريف �سادق موظف، 
للم�سلم  ي��ح��دث  ال���ذي  ال��ت��غ��ر  يف 

بعد رم�سان حيث يقول:
املتهم  هي  وم�ساكلها  الدنيا  اأعباء 
اأ���س��ع��ه يف قف�س  ال��وح��ي��د وال����ذي 
،واأنا من �سحاياه لالأ�سف  التهام 
حيث اإنه ي�سرق امل�سلم من الطاعة 
لكي  ال�سيطان  مبعاونه  والعبادات 
ين�سغل مب��ا ه��و ف����اٍن ع��ل��ى م��ا هو 

باٍق ،
اأجاهد  اأن  اأح��اول   : وي�سيف عزت 
العبادات  اأداء  على  واأدرب��ه��ا  نف�سي 
ب��ان��ت��ظ��ام ،واأق������وم ب��ه��ذا ب��ع��د اأي���ام 
من  ال�ستة  الأي����ام  بال�سوم  العيد 
الر�سول  بها  اأو���س��ان��ا  ال��ت��ي  ���س��وال 
واأعطى   - و�سلم  عليه  اهلل  -�سلى 

حافزا وجائزة ملن �سام 

قومي  اإن  رب  يا  الر�سول  "وقال 
اتخذوا هذا القراآن مهجوراً".

امل�سلم  ع��ل��ى  ع��ب��داهلل  ي�سيف  ك��م��ا 
امل�ساركة يف  ي��داوم على  اأن   ، اأي�ساً 
ال��ع��ام؛ ف�سهر  ال��ر والنفع  اأع��م��ال 
اخلر،  اأع��م��ال  فيه  تكر  رم�سان 
اخل���ر  ع���م���ل  ح�������الوة  ذاق  وم������ن 
يوا�سل  اأن  ب��ه  ح���ري  والإح�������س���ان 
اأن  خا�سة  رم�سان،  بعد  م�سرته 
م��ث��ل ه���ذه الأع���م���ال احل�����س��ن��ة قد 
تعود بالنفع على امل�سلم حيث متالأ 
امللل،  م��ن  وتنت�سله  ف��راغ��ه  اأوق���ات 
كما اأنها حتل كثراً من امل�سكالت 
النف�سية والجتماعية، هذا ف�ساًل 

عن ثواب اهلل عز وجل.
اأ�ستاذ  النجار،  ع��ب��داهلل  د.  وي��وؤك��د 

ال�سريعة
م���ن يكون  ال��ن��ا���س  م���ن  ه��ن��اك  اأن 
طاعة  يف  رم�سان  خ��الل  جمتهداً 
القراآن  وق��راءة  ال�سالة  واأداء  اهلل 
بال�سلف  ي���ذك���رن���ا  ق���د  اإن�����ه  ح��ت��ى 
ال�سهر  ينتهي  اإن  وم���ا  ال�����س��ال��ح، 
التفريط  اإىل  ي��ع��ود  حتى  ال��ك��رمي 
�سجيناً  ك����ان  وك����اأن����ه  وامل���ع���ا����س���ي، 
بالطاعات؛ فيتهافت على ال�سهوات 
اهلل  يعرفون  ل  وه��وؤلء  واملعا�سي 

اإل يف املوا�سم.. 
باأن  م��ط��ال��ب  امل�����س��ل��م  اأن  م�����س��ي��ف��اً 
ال��ذي كان  النهج  ي�سر على نف�س 
ال�سهر  اأي�����ام  ع��ل��ي��ه خ����الل  ي�����س��ر 
الكرمي؛ فال يخت�س �سهر رم�سان 
الأ�سهر  دون  اهلل  وذك���ر  ب��ال��ع��ب��ادة 
اأم  عائ�سة   �سئلت  فقد  الأخ����رى؛ 

اأمرا�س  تف�ست  ،ول��ه��ذا  ور���س��ول��ه 
نراجع  اأن  علينا  ،ول��ه��ذا  الع�سر 
وعلينا  ل��ن��ا  ي��ح��دث  م��ا  يف  اأنف�سنا 
والتعاليم  ال��ن��ه��ج  م��ن  ن��ق��رتب  اأن 
الإ�سالمية حتى ن�ستطيع اأن نثبت 
اأمام التحديات واحلروب  ون�سمد 
على م��ا ه��و ع��رب��ي واإ���س��الم��ي من 

دول الغرب.
ويتعجب جمال �سوقي  من بع�س 
ال�سالة  يرتكون  الذين  امل�سلمني 
بعد رم�سان ويعودون اإىل املعا�سي 

ويحذرهم قائال:
اإياك والهبوط من الهمة العالية ، 
فقد اأنعم اهلل علينا بعبادة طويلة 
اأن  املعقول  من  لي�س   ، رم�سان  يف 
نرتك كل هذا بعد رم�سان ،فكيف 
عملنا  ي��ت��ق��ب��ل  اأن  ال���ع���امل���ني  ل����رب 
ب��ع��د ذل����ك ون���ح���ن ن��ت��ح��اي��ل علية 
رم�سان  يف  وال��ع��ب��ادات  بالطاعات 
التقرب  ه��ذه  نغفل  ال�سنة  وب��اق��ي 

العظيم لرب العاملني.
قائال،على  حديثه   يف  وي�ستطرد 
ع��ل��ى عاتقها  اأن حت��م��ل  اأ���س��رة  ك��ل 
تقربهم  وم��دى  اأبنائها  م�سوؤولية 
الأب����ن����اء  لن  ال����ع����امل����ني،  رب  اإىل 
الطاعات  يف  حتى  الآب���اء  يقلدون 
ر�سولنا  ق����ال  ،وك���م���ا  وال����ع����ب����ادات 
م�سوؤول  وكلكم  راع  "كلكم  الكرمي 

عن رعيته"
مكتب  م��دي��ر  �سليم  ب��ه��اء  وي���وؤك���د 

�سما لتاأجر ال�سيارات قائال:
رم�سان  ب���ع���د  ن����ب����داأ  اأن  ن��ت��م��ن��ى 
البيعة  فيها  جندد  اأف�سل  مرحلة 

وتبعده  اهلل،  ذكر  تعينه على  التي 
على  فاملرء  ال�سيطان؛  غواية  عن 
يومئذ  "الأخالء  خ��ل��ي��ل��ه:  دي����ن 
املتقني"،  اإل  عدو  لبع�س  بع�سهم 
اأن" املوؤمن للموؤمن كالبنيان  كما 

ي�سد بع�سه بع�ساً".
الذين  اأول����ئ����ك  ح�����ذر   : ال���ن���ج���ار 
ويجتهدون  رم�����س��ان  ي�����س��وم��ون 
بعد  ليعودوا  اهلل  عبادة  يف  خالله 
للمعا�سي  ال�����س��ه��ر  ه���ذا  ان��ق�����س��اء 
ي��ن��ط��ب��ق عليهم  وال����ذن����وب، ح��ي��ث 
قول اهلل تعاىل:" ول تكونوا كالتي 
اأنكاثاً  بعد قوة  نق�ست غزلها من 
اأن  بينكم  دخ��اًل  اأميانكم  تتخذون 
تكون اأم��ة ه��ي اأرب���ى م��ن اأم��ة اإمنا 
يوم  لكم  وليبينن  ب��ه  اهلل  يبلوكم 

القيامة ما كنتم فيه تختلفون".
مدير  عزت"  "اأحمد  وي��ت��ح��دث 

مايل واإداري قائال:
اهلل  ميزه  رم�سان  �سهر  بالتاأكيد 
الروحاين  ب��ال��ط��اب��ع  وج����ل-  -ع���ز 
وال����رك����ات وال���رح���م���ة ال���ت���ي تعم 
ع��ل��ى امل�����س��ل��م��ني ،واأه�������م م���ا مييز 
ال���ت���زام امل�سلم  ���س��ه��ر رم�����س��ان ه��و 
النظر  وغ�س  والعبادة  بالفرو�س 
والبعد عن النميمة والنفاق وهي 
امل�����س��ل��م يف  ع��ل��ى  ت�سيطر  اأم���را����س 
الأمرا�س  وه����ذه  ال��ع��ادي��ة  الأي�����ام 
فر�سها التطور احل�ساري وع�سر 

العوملة.
رم�سان  �سهر  نعم  ع��زت،  وي�سيف 
خا�سة  وخ�����س��و���س��ي��ة  م���ي���زة  ل����ه 
ل��ي�����س��ت يف غ����ره من  ال���ع���ب���ادة  يف 

•• حتقيق: رم�صان عطا..

اإىل  رم�سان  بعد  معظمنا  ي�سارع 
اإعادة ترتيب اأوراقه الدنيوية التي 
اخللل؛  لبع�س  تعر�ست  تكون  قد 
وتدريجيًّا  ال�سيام  ظ��روف  ب�سبب 
من  الروحانية  الطاقات  تن�سحب 
قلوبنا ومن عقولنا، وتخفت اأنوار 
رم�سان وتتال�سى بداخلنا؛ لنكون 
ب�سحذ معظم  قام  بذلك مثل من 
طاقاته لتكوين ثروة وبعد جناحه 
يف ذلك اإذا به ل ي�سعى  لال�ستفادة 
وي�سمح  ل����زي����ادت����ه����ا،  ول  م���ن���ه���ا 
بت�سربها من بني يديه وهو غافل 
�سهرا  عنا  وال�سيطان حب�س  عنها، 
كامال وهو الآن يخرج ويفك اأ�سره 
وم��ازال م�سراً على حتقيق هدفه 
وه���و اإي��ق��اع��ك يف امل��ع��ا���س��ي ف���اأول 
بعد  اأول يوم  �سيء يفعله معك يف 
ال���وق���وع يف مع�سية  ه���و  رم�����س��ان 
لي�ست �سهلة كي تهدم كل ما فعلته 

يف رم�سان من طاعات".
ع��ب��داهلل غزالة،  م��ع��اذ  د.  وي�����س��ر 

الأ�ستاذ بكلية اأ�سول الدين 
ال���ر����س���ول، ���س��ل��ى اهلل  اإىل ح��دي��ث 
عليكم  النا�س  »اأي��ه��ا  و�سلم:  عليه 
م���ن الأع����م����ال م���ا ت��ط��ي��ق��ون ف���اإن 
اأحب  واإن  متلوا  حتى  مي��ل  ل  اهلل 
عليه  دووم  م��ا  اهلل  اإىل  الأع���م���ال 
اإذا عملوا  اآل حممد  واإن قل وكان 
عليه«..  »داوم��وا  اأي  ثبتوه«  عماًل 
اأن  عليه  يجب  امل�سلم  اأن  مو�سحاً 
ي��داوم على عبادته هلل تعاىل، كما 
كان يفعل يف �سهر رم�سان باعتبار 
اأن اأحب الأعمال اإىل اهلل تلك التي 
تنقطع  ول  الإن�سان،  عليها  ي��داوم 

ل�سبب من الأ�سباب.
بعد  امل�سلم  :على  غزالة  وي�سيف 
قدر  ي��ح��اف��ظ  اأن  رم�����س��ان  ���س��ه��ر 
ال�سلوات  اأداء  ع��ل��ى  ا���س��ت��ط��اع��ت��ه 
اخلم�س جماعة، ول�سيما يف �سالة 
الفجر، مثلما كان يفعل يف ال�سهر 
يف  للم�سلم  نور  فال�سالة  الكرمي، 
ال�سراط  وعند  مماته  ويف  حياته 
والأولد،  امل����ال  ل��ه يف  ب��رك��ة  وه���ي 
وهي اإن �سلحت �سلح �سائر عمله؛ 
ك��م��ا ي��ج��ب اأي�������س���اً امل����داوم����ة على 
قراءة القراآن الذي اأنزل لنتلوه يف 
رم�سان وغر رم�سان حيث ميكن 
ورد  لقراءة  وقت معني  تخ�سي�س 
ي��وم��ي ث��اب��ت؛ حتى ل ت��ك��ون ممن 
قال عنهم اهلل عز وجل على ل�سان 
و�سلم-:  ع��ل��ي��ه  اهلل  -���س��ل��ى  ن��ب��ي��ه 

"من �سام رم�سان ثم  ،وه��و قوله 
اتبعه ب�ست من �سوال كان ك�سيام 
الدهر"، مل كل هذا يا ر�سول اهلل؟ 
 : ثانيا  الطاعة.  لتثبت على  اأول: 
لتكون يف مواجهة خطة ال�سيطان 
وخ��ا���س��ة يف ه���ذا ال�����س��ه��ر م��ن بعد 

رم�سان.
موجه  الزعابي"  "عبيد  والأ�ستاذ 
الغربية  م��در���س��ة  يف   اج��ت��م��اع��ي 

النموذجية يقول:
الأخ���ط���اء علينا  ت��رتاك��م  ح��ت��ى ل 
،ف���ت���اأك���ل ال��ر���س��ي��د ال���رائ���ع ال���ذي 
ح�سلنا عليه من رم�سان ل بد لنا 
مبثابة  تكون  اأ�سبوعية  وقفة  من 
ا����س���رتاح���ة حم�����ارب جن��ل�����س فيها 
مع اأنف�سنا، بعيًدا عن اأية موؤثرات 
ذواتنا  م��ع  فيها  ونختلي  دن��ي��وي��ة، 
الب�سرية،  بكل الحرتام لطبيعتنا 
ا مع عظيم الرغبة يف ال�سمو  واأي�سً
الذين  من  جميًعا  نكون  واأن  بها، 
اأح�سنوا  واإذا  ا�ستغفروا  اأ�ساوؤوا  اإذا 

ا�ستب�سروا..
ون��ف��ع��ل ف��ي��ه��ا م���ا اأو����س���ان���ا ب���ه ابن 
رج��������ب احل����ن����ب����ل����ي ع����ن����دم����ا ق����ال 
يعاهد  النف�س:  مراجعة  ب�سرورة 
ليعلم  م��ن��ه؛  ينتق�س  وم��ا  اإمي��ان��ه 

نزغات ال�سيطان اأّنى تاأتيه؟
وت����اب����ع ����س���ل���ي���م، ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا اأن 
جماهدة  طاقات  اأنف�سنا  يف  ننمي 
حتملنا  كما  اأن��ن��ا  ونتذكر  النف�س، 
م�سقة ال�سيام؛ لأننا ندرك متاًما 
الديني  والأج������ر  ال���ث���واب  ع��ظ��م��ة 
النف�س  جم��اه��دة  ن�ستطيع  ،ف��اإن��ن��ا 
والن��ت�����س��ار ع��ل��ى م��ن��اف��ذ ك���ل من 
الأمارة  والنف�س  اللعني  ال�سيطان 
بال�سوء؛ حتى نفوز بخري الدين 

والدنيا مًعا.
وي���ن���ه���ي ���س��ل��ي��م ك����الم����ه ق����ائ����ال ، 
التي  الرائعة  اجلملة  عند  نتوقف 
"اللهم  ال�سيام  اأث��ن��اء  نقولها  كنا 
غيظنا  نكظم  حيث  �سائم"،  اإين 
ومننع اأنف�سنا من الت�سرف ال�سيئ 
منها  تخلو  ل  ا�ستفزازات  اأي  �سد 
اأن  اأنف�سنا  احلياة اليومية، ونذكر 
ال�سنة،  باقي  رب  ه��و  رم�سان  رب 
بال�سعي  ال��ت��م�����س��ك  ع��ل��ي��ن��ا  واأن 
لتح�سني اأخالقنا قدر ال�ستطاعة 
طوال العام حتى ن�ستقبل رم�سان 
احلكيم  ال��ع��زي��ز  مب�سيئة  ال���ق���ادم 
نبدد  واأل  ح�����اًل،  اأف�����س��ل  ون���ح���ن 
ال��ذي ح�سلنا  الأخ��الق��ي  ر�سيدنا 
القادم  رم�����س��ان  م��ن  ون���ب���داأ  عليه 

مفل�سني.

م�سريته يو��سل  �أن  به  حري  و�لإح�سان  �خلري  عمل  حاوة  ذ�ق  من  غز�لة:  • معاذ 
�لعام �أ�سهر  طيلة  بربه  لعاقته  جديدة  �سفحة  رم�سان  يجعل  �أن  �مل�سلم  على  ينبغي  �لنجار:  • عبد�هلل 

فقط رم�سان  يف  فر�ست  وكاأنها  �جلماعة  �ساة  على  �حلر�س  عدم  �لغريب  عزت:  • �أحمد 
�لإ�سامية �لتعاليم  من  نقرتب  و�أن  �أنف�سنا  نر�جع  �أن  علينا  �لغني:  عبد  • حمي 

�أبنائها م�سوؤولية  عاتقها  على  حتمل  �أن  �أ�سرة  كل  �سوقي:على  • جمال 
و�لدنيوية �لدينية  �جلو�نب  لكافة  �لقادم  رم�سان  حتى  خطة  ن�سع  �سليم:  • بهاء 

�لعباد�ت �أد�ء  على  و�أدربها  نف�سي  �أجاهد  �أن  �أحاول  �سادق:  • �سريف 
�ل�سنة باقي  رب  هو  رم�سان  رب  باأن  �أنف�سنا  نذكر  �أن  علينا  �لزعابي:  • عبيد 

دعت �إىل تق�سي �ملعلومات من �مل�سادر �لر�سمية لتجنب �لت�سليل 
در��سة حديثة ل� »تريندز « تو�سي بتمكن �لإعامين رقميًا لتعزيز ثقافة �لتعاي�س و�لت�سامح

•• �أبوظبي-�لفجر:

اأو���س��ت درا���س��ة ح��دي��ث��ة، اأ���س��دره��ا م��رك��ز تريندز 
"فر�س  ع��ن��وان:  حت��ت  وال���س��ت�����س��ارات،  للبحوث 
الإعالم  ظل  يف  وحتدياتهما  والت�سامح  التعاي�س 
والإعالميني  ال�سحفيني  ب��ت��دري��ب  الرقمي"، 
مبا  وتاأهيلهم  الرقمي  الإع���الم  يف  والنا�سطني 
ودعمهم  الإع��الم  تقنيات  ا�ستخدام  من  ميكنهم 
من  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م  ودورات  ب�����ور������س، 
اأج���ل تعظيم  التعامل م��ع الإع����الم اجل��دي��د م��ن 
التحديات  وجمابهة  والت�سامح  التعاي�س  فر�س 
التعاي�س  ل��ق��ي��م  ال��رق��م��ي  الإع�����الم  ميثلها  ال��ت��ي 

والت�سامح.
واأك������دت ال���درا����س���ة ال���ت���ي اأع���دت���ه���ا ن����وف يعقوب 
ال�سعدي، م�ساعدة باحث يف مركز تريندز للبحوث 
التعاي�س  ث��ق��اف��ت��ي  ن�����س��ر  اأه��م��ي��ة  وال���س��ت�����س��ارات، 
ِقبل  من  الرقمي  الإع��الم  من�سات  يف  والت�سامح 
من  والتعليمية  والرتبوية،  الدينية،  املوؤ�س�سات 
وفعاليات  م��ب��ادرات  وتنظيم  الثقافة  دع��م  خ��الل 
الإيجابية  اجل��وان��ب  تعميق  جانب  اإىل  تدعمها 
والتي  املو�سوع،  ح��ول  الدرا�سات  يف  ظهرت  التي 

حت��ث ع��ل��ى اجل��ان��ب الإن�����س��اين، وث��ق��اف��ة احل���وار، 
والتعاي�س، والت�سامح.

وحدة  على  احلفاظ  �سرورة  اإىل  الدرا�سة  ودع��ت 
امل��ج��ت��م��ع��ات ومت��ا���س��ك��ه��ا، واحل���ف���اظ ع��ل��ى الهوية 
الوطنية يف ظل حتديات الإعالم الرقمي، اإ�سافة 
اإىل تثقيف م�ستخدمي من�سات الإعالم الرقمي، 
التعاي�س  حت��دي��ات  جمابهة  باأهمية  وتوعيتهم 
والت�سامح وكيفية تعزيز ثقافة التعاي�س ال�سلمي 
تقدمي  ثقافة  غ��ر���س  ع��ن  ف�ساًل  الآخ����ر،  وتقبل 
من  ال�سخ�سية  امل�����س��ال��ح  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة 

خالل و�سائل الإعالم واجلهات ذات العالقة.

�سالح ذو حدين
املحا�س�سة  نبذ  ���س��رورة  على  ال��درا���س��ة  و���س��ددت 
تدريجياً،  منها  والتخل�س  والعرقية   الطائفية، 
ودوره  الرقمي  الوطني  الإع���الم  ن�ساط  وتقوية 
عر املن�سات الرقمية، والعمل على توعية اأفراد 
امل�سادر  م��ن  املعلومات  تق�سي  باأهمية  املجتمع 
والأخبار  الإع��الم��ي  الت�سليل  لتجنب  الر�سمية 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م التعاي�س  ���س��اأن��ه  امل��ف��رك��ة، م���ا م���ن 
والت�سامح وال�سالم ون�سر ثقافة تقبل الآخر ونبذ 

العنف والكراهية عر من�سات الإعالم الرقمي.
وب��ي��ن��ت ال��درا���س��ة اأن الإع����الم ال��رق��م��ي ���س��الح ذو 
ح��دي��ن، لأن���ه على ال��رغ��م م��ن  اإت��اح��ت��ه الفر�سة 
لتعزيز ثقافتي التعاي�س والت�سامح فاإنه ي�ستدعي 
اأن  لها  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  الكثر 
والتعاي�س  الت�سامح  ثقافتي  تفعيل  عملية  تعوق 
الرقمي  الإع���الم  ف��اإن  ذل��ك  ورغ��م  وتر�سيخهما، 
والتع�سب  الطائفية  نبذ  يف  كبر  ب�سكل  ي�سهم 
الثقافات  وت��ب��ادل  ال��دي��ن��ي،  وال��ت��ط��رف  ال��ق��وم��ي 
املتنوعة ون�سر ثقافة الختالف والتنوع، وعر�س 
الت�سامح  يف  وخراتها  الأخ��رى  ال�سعوب  ثقافات 

والتعاي�س.

ن�سر �ل�سالم و�لوئام
اأن نبذ الطائفية والتطرف ون�سر  وراأت الدرا�سة 
ث��ق��اف��ة الخ���ت���الف م���ن اأه����م ال��ف��ر���س ال��ت��ي من 
املمكن  الرقمي، فمن  الإع��الم  اأن يوفرها  املمكن 
و�سل  حبل  ومن�ساته  الرقمي  الإع��الم  يكون  اأن 
يربط بني معتنقي خمتلف الديانات واجلن�سيات 
مكونات  بني  ال�سلمي  للحوار  ونافذة  والأع���راق، 
املجتمع الواحد وال�سعوب بع�سها مع بع�س. كما 

اأن يكون و�سيلة ناجعة لتفكيك اخلطابات  ميكن 
املتطرفة والأفكار التي ل تتفق مع قيم التعاي�س 
والت�سامح، ون�سر قيم ال�سالم والوئام، فيما ميثل 
ع��ر���س ث��ق��اف��ات ال�سعوب الأخ����رى وخ��رات��ه��ا يف 
الت�سامح والتعاي�س واحداً من اأهم الفر�س التي 

من املمكن اأن يوفرها الإعالم الرقمي.

عوملة �لتطرف
التحديات  بع�س  اأي�����س��اً  ال��درا���س��ة  وا�ستعر�ست 
التي حتول دون ن�سر ثقافتي التعاي�س والت�سامح 
ا�ستخدام  ومنها   الرقمي،  الإع��الم  عر من�سات 
قيم  حماربي  ِقبل  من  الإعالمية  املن�سات  ه��ذه 
لبث  متطرفة  جماعات  من  والت�سامح  التعاي�س 
الكراهية والعنف عر اخلطابات التاأجيجية التي 
واجلن�سيات  الأدي���ان  خمتلف  بني  القالقل  تثر 
والأعراق، مبينة اأن الإعالم الرقمي اأ�سهم بدرجة 
اأن�سطة  اأن ت�ساعد  كبرة يف عوملة التطرف. كما 
يف  الإره��اب��ي��ة  والتنظيمات  املتطرفة  اجل��م��اع��ات 
ال��ف��رتة الأخ�����رة ك���ان م��رت��ب��ط��اً ارت��ب��اط��اً وثيقاً 
ه��ذه اجلماعات  الرقمي، حيث جنحت  ب��الإع��الم 
يف ا�ستغالل املن�سات بفعالية يف عمليات التجنيد 

والدعاية  لأيديولوجياتها والتن�سيق فيما بينها 
الحتقان  عليه  يتغذى  مهماً  م�����س��دراً  ك��ان  مم��ا 
ال��ط��ائ��ف��ي وامل��ذه��ب��ي. واأ����س���ارت ال��درا���س��ة اإىل اأن 
انفتاح العامل على بع�سه رقمياً، وظهور ما ي�سمى 
ح���روب اجل��ي��ل��ني ال���راب���ع واخل��ام�����س، ف��اق��م��ا من 
اأمام ت�سكل راأ�س املال  التحديات التي تقف عقبة 

الأمن  مفهوم  يف  اأث��را  كما  ومتانته،  الجتماعي 
القومي للدول، م�سيفة اأن العالقات الجتماعية 
الدول  لبع�س  العام  الف�ساء  جعلت  الفرتا�سية 
م�ستباحاً وتثار فيه النزاعات الطائفية والعرقية، 
لدرجة كان من ال�سعب معها احلفاظ على متانة 

راأ�س املال الجتماعي يف بع�س الدول.
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 تقرير مدقق الحسابات المستقلّ 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -ّيد/ الرئيس التنفيذي لبنك برودا الس
 

  الماليةالقوائم التقرير حول تدقيق 

 الرأي
قائمة لى التي تشتمل ع، ")فرع("ال فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك برودا لالمرفقة  القوائم الماليةقمنا بتدقيق  لقد

قائمة و اإليرادات الشاملة األخرىو الخسائر وأ قائمة األرباح على كذلك، و٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  المركز المالي
 حولاإليضاحات و للسنة المنتهية في ذلك التاريخ النقدية قائمة التدفقاتوالحركة في حساب المركز الرئيسي واإلحتياطيات 

 خرى.، باإلضافة إلى ملخص حول السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األالقوائم المالية

 ٣١ما في ك فرعلل ة، عن المركز الماليجوهريعادلة، من كافة النواحي الالمرفقة ُتعبر بصورة  القوائم الماليةفي رأينا، إن 
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية٢٠٢١ديسمبر 

 أساس إبداء الرأي

سؤولية مدققي ملتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية ل
لمحاسبين وفقاً لقواعد السلوك المهني ل فرعمن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن ال القوائم الماليةالحسابات عن تدقيق 

القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا 
بات ولقواعد ذه المتطلفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً له المالية للقوائم

السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق 
 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 

  القوائم المالية عنالحوكمة بوالمسؤولين مسؤولية اإلدارة 

لدولية إلعداد التقارير المالية، وإعدادها بصورة عادلة وفقاً للمعايير ا القوائم الماليةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض 
وعن الرقابة الداخلية التي ، (المعّدل) ٢٠١٥) لسنة ٢تحادي رقم (إلقانون االمتعلقة بالبما يتوافق مع األحكام ذات الصلة 

 ة، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.جوهريبحيث تكون خالية من األخطاء ال القوائم الماليةعداد ترى اإلدارة أنها ضرورية إل

على مواصلة أعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح  فرعتكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ال، القوائم الماليةعند إعداد 
حيثما يكون مناسباً عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة 

 أو إيقاف عملياته أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك. فرعتعتزم تصفية ال

 .ن عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالييمسؤولن عن الحوكمة هم أولئك المسؤولو

 

  

٢ 
 

 

  القوائم الماليةمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 
جة عن النات ةجوهريككل خالية من األخطاء ال القوائم الماليةالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت في أهدافنا تتمثل 

تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه الخطأ وإصدار  االحتيال أو
 ً ً التدقيق المنجز  على أن ليس ضمانا ً  (ISA) للمعايير الدولية للتدقيق وفقا  ةجوهرياكتشاف األخطاء ال سوف ينتج عنه دائما

إن كان من المتوقع أن  جماعية، فردية كانت أو، ر جوهريةالخطأ وتعتب وجودها. قد تنجم األخطاء عن االحتيال أو عند
  . القوائم الماليةللمستخدمين المعتمدين على هذه  اإلقتصادية القرارات تأثير علىيكون لديها 

ً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك  كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقا
 المهني خالل عملية التدقيق. كما قمنا أيضاً بما يلي:

 سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ ، القوائم الماليةة في جوهريتحديد وتقييم مخاطر األخطاء ال
أينا. إن رإجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء 

ة الناتجة عن الخطأ جوهرية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنًة باألخطاء الجوهريمخاطر عدم اكتشاف األخطاء ال
 نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 تدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة، وليس فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال ال
 .فرعللبغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 

  اإلفصاحات ذات الصلة وتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية
 الموضوعة من قبل اإلدارة.

 ءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم التحقق من مدى مال
، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي بهذا الخصوص يقين جوهري

بدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم وفقاً لم على مواصلة أعماله فرعالقد ُتثير شكوك جوهرية حول قدرة 
القوائم ي ت ذات الصلة فيقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحا

 منقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تأن أو ، المالية
الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف 

 وفقاً لمبدأ االستمرارية. عن مواصلة أعماله فرعال

  تمثل  ةالماليالقوائم وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت  القوائم الماليةتقييم عرض
 بصورة عادلة. القوائم الماليةالمعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض 

من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها والنتائج عدة الحوكمة بخصوص أمور المكلفين بنتواصل مع 
 .انم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل تدقيقالجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يت

 والتنظيمية األخرىالتقرير حول المتطلبات القانونية 

، فإننا (المعّدل) لدولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٥) لسنة ٢عالوة على ذلك، وكما يقتضي القانون اإلتحادي رقم (
 نؤكد التالي: 

 واإليضاحات الالزمة لعملية التدقيق.أننا قد حصلنا علي كافة المعلومات  .أ

لدولة  ٢٠١٥) لسنة ٢بالتوافق مع كافة النواحي الجوهرية مع أحكام القانون اإلتحادي رقم (، تم إعداد القوائم المالية .ب
 (المعّدل). اإلمارات العربية المتحدة

 مسك دفاتر مالية منتظمة.ي فرعال .ج

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١بشراء أو اإلستثمار بأية أسهم خالل السنة المالية المنتهية في  فرعالقم يلم  .د

 

  

٣ 
 

 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى (تابع)

أرصدة ومعامالت هامة مع طرف ذو عالقة، كما يوضح  ) من اإليضاحات حول القوائم المالية٢٨يبين اإليضاح رقم ( .ه
 بموجبها هذه المعامالت.الشروط التي تمت 

) لسنة ٢على المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع إنتباهنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون اإلتحادي رقم ( بناءً  .و
، والتي من شأنها ٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة المالية المنتهية في  (المعّدل) لدولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٥

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  ومركزه المالي فرعالأن تؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمال 

 ٣١خالل السنة المنتهية في  فرعالمساهمات االجتماعية التي قام بها ال) حول القوائم المالية ٢١يبّين اإليضاح رقم ( .ز
 .٢٠٢١ديسمبر 

 

في ، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ينّص على أن القوائم المالية للفرع للسنة المنتهية في  ي) والذ٢نوّد لفت النظر إلى اإليضاح رقم (
والقوائم وفي تاريخ إصدار هذا التقرير (المعّدل) ساري المفعول.  ٢٠١٥لسنة ) ٢الوقت الذي كان القانون اإلتحادي رقم (

(قانون الشركات  ٢٠٢١) لسنة ٣٢، كان القانون اإلتحادي رقم (٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في المالية المرفقة 
لتطبيق وهو تاريخ سريان القانون  ٢٠٢٢يناير  ٢التجارية) ساري المفعول. هذا وإن لدى الفرع اثني عشر شهراً من 

 ه.أحكام

 
 
 

 جرانـــت ثورنتــــون 

 فاروق محمد 
 ٨٦رقم  سجل
 ، اإلمارات العربية المتحدة دبي
 ٢٠٢٢ مارس ٣٠

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  قائمة المركز المالي

 ٢٠٢١ رديسمب ٣١كما في 

٤ 
 
 

 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي إيضاح 
    

    صولاأل
    

 ٣،٤٨٦،٢٣٠ ١،١٥٦،٢٨١ ٥ اإلمارات العربية المتحدة المركزي مصرفالنقدية واألرصدة لدى 
 ٣،١٤٤،٢٢٢ ١،٦٣١،٤٣١ ٦ مستحق من البنوك

 ٢٦١،٥٤٥ ٢٩٧،٩٩٢   ٢٨ مستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى
 ١٢،٤٠٠،٥١٧ ١١،٦٦٨،٥٨٤ ٧ قروض ودفعات مقدمة للعمالء
 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١ ٨ إستثمارات في األوراق المالية

 ٢٩،٩٢٥ ٤،٤٦٢ ٢٦ المشتقات
 ١،٨٩٤،١٣١ ٢٢،٤٨٧ ٢٧ مديونية العمالء المقبولة من الفرع

 ٢٧،٨٧٢ ٢٤،٣٣٨ ٩ ومعدات عقارات
 ٣٠٩،١٦٠ ٢٣٢،٤٥٣ ٢٣ أصل الضرائب المؤّجلة

 ٨١،٦١٦ ١٠٧،٣٦٣ ١٠ أصول أخرى
 ٢١،٧٨١،٧٣٤ ١٦،٢٢٥،٧١٢  إجمالي األصول

    
     وحساب المركز الرئيسي واإلحتياطياتاإللتزامات 

    
    لتزاماتاإل

 ١٠،٤٠٢ ٥٧٠،٦١٣ ١١ لبنوكا إلى المستحق
 ١،٠٩٢،٤٤٠ ٤٦٩،٥٨٦ ٢٨ المستحقة للمركز الرئيسي وفروع أخرىالمبالغ 

 ١٦،١٣٢،٤٨٢ ١٢،٧٤٨،٠٣٥ ١٢ ودائع من العمالءال
 ٧٠،٤١٢ ١،٢١٠ ٢٦ المشتقات

 ١،٨٩٤،١٣١ ٢٢،٤٨٧ ٢٧ إلتزامات المقبولة من الفرع
 ١٩٩،٥١٧ ٣٣٦،٠١٤ ١٣ إلتزامات أخرى

 ١٩،٣٩٩،٣٨٤ ١٤،١٤٧،٩٤٥  إجمالي اإللتزامات
    

    حساب المركز الرئيسي واإلحتياطيات
 ٧٦٠،٠٠٠ ٧٦٠،٠٠٠ ١٤ رأس المال المخصص 

 ٧٩،٤٩٨ ٧٩،٤٩٨ ١٥ اإلحتياطي القانوني
 (٣٤٠) (٣٨،٧٩٩)  احتياطي القيمة العادلة

 - ٨٣،٤٧٣ ١٥٫١ العام اإلنخفاضإحتياطي 
 ١،٥٤٣،١٩٢ ١،١٩٣،٥٩٥  األرباح المرّحلة

 ٢،٣٨٢،٣٥٠ ٢،٠٧٧،٧٦٧  واإلحتياطيات حساب المركز الرئيسيإجمالي 
    

 ٢١،٧٨١،٧٣٤ ١٦،٢٢٥،٧١٢  إجمالي اإللتزامات وحساب المركز الرئيسي واإلحتياطيات
 

 وتم توقيعها من قبل:  ٢٠٢٢مارس  ٣٠والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة في  القوائم الماليةتم اعتماد هذه 
 
 

__________________________________    
      نيشانت رانجان

 دول مجلس التعاون الخليجيعمليات  –الرئيس التنفيذي 
 

 . القوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه المرفقة تشكل اإليضاحات 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  أو الخسائر قائمة األرباح

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥ 
 

       
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي إيضاح 
    

 ٦٢٢،٢٦٠ ٤٢٦،٤٥٣ ١٦ إيرادات الفوائد 
 (٢٥١،٢٥٤) (٧٦،٢٥٠) ١٧ مصروفات الفوائد

 ٣٧١،٠٠٦ ٣٥٠،٢٠٣  صافي إيرادات الفوائد 
 ٩١،٦٢٤ ٧٩،٨٥٢ ١٨ والعموالتإيرادات الرسوم 

 (٢،٥٤٣) (١،١١٨) ١٩ مصروفات الرسوم والعموالت
 ٨٩،٠٨١ ٧٨،٧٣٤  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 ٢٤،١١١ ٢٣،٩٩٠ ٢٠ إيرادات تشغيلية أخرى
 ٤٨٤،١٩٨ ٤٥٢،٩٢٧  التشغيلي إجمالي الدخل

 (٥٩،١٢٦) (٦٢،٣٨١) ٢١ مصروفات الموظفين
 (١٢،٢٢٤) (١٠،٩٩٩) ٩ اإلهالك

 (٤٥،٩٦٨) (٤١،٧٣٧) ٢٢ مصروفات عمومية وإدارية
 (١١٧،٣١٨) (١١٥،١١٧)  إجمالي المصروفات

الدخل التشغيلي قبل خسائر اإلنخفاض في القيمة  صافي
 ٣٦٦،٨٨٠ ٣٣٧،٨١٠  والضرائب

 –خسائر اإلنخفاض في قيمة القروض والدفعات المقدمة 
 (٤١٠،٥١٠) (٥١٣،٦٦٤) ٧ صافي من اإلسترداد

 (٤٣،٦٣٠) (١٧٥،٨٥٤)  خسائر السنة قبل الضرائب
 (٩٤،١٠٧) (٩٠،٢٧٠) ٢٣ الضرائب

 (١٣٧،٧٣٧) (٢٦٦،١٢٤)  خسائر السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

. تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  اإليرادات الشاملة األخرىقائمة 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦ 
 

 
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي إيضاح 
    

 (١٣٧،٧٣٧) (٢٦٦،١٢٤)  خسارة للسنة
    

    اإليرادات الشاملة األخرى
البنود التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها فيما بعد ضمن قائمة 

    األرباح أو الخسائر 
إستثمارات دين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 (٣١٢) ٥٩ ٨ صافي التغيير في القيمة العادلة  –األخرى 
يتم إعادة تصنيفها فيما بعد ضمن قائمة  لن البنود التي

    األرباح أو الخسائر 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  حقوق الملكيةإستثمارات 
  (٣٨،٥١٨) ٨ صافي التغيير في القيمة العادلة – الشاملة األخرى

    
 (١٣٨،٠٤٩) (٣٠٤،٥٨٣)  إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . القوائم الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك برودا 
  القوائم المالية

  
 الحركة في حساب المركز الرئيسي واإلحتياطيات قائمة

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . القوائم الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه 

 
 رأس المــال

 المكلّف المخصص
 االحتياطي
 القانوني

 اإلنخفاضإحتياطي 
 العام

احتياطي القيمة 
 العادلة

 األربــــاح 
 المرّحلة

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 
       

 ٢،٥٢٠،٣٩٩ ١،٦٨٠،٩٢٩ (٢٨) - ٧٩،٤٩٨ ٧٦٠،٠٠٠ ٢٠٢٠يناير  ١في 
 (١٣٧،٧٣٧) (١٣٧،٧٣٧) -  - - الخسارة للسنة

 - - - - - - المحول إلى االحتياطي القانوني
 (٣١٢) - (٣١٢) - - - التغيرات في القيمة العادلة إحتياطي 

 ٢،٣٨٢،٣٥٠ ١،٥٤٣،١٩٢ (٣٤٠) - ٧٩،٤٩٨ ٧٦٠،٠٠٠ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
       

 (٢٦٦،١٢٤) (٢٦٦،١٢٤) - - - - خسائر السنة
 - (٨٣،٤٧٣) - ٨٣،٤٧٣ - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 (٣٨،٤٥٩) - (٣٨،٤٥٩) - - - التغيرات في القيمة العادلة إحتياطي 
 ٢،٠٧٧،٧٦٧ ١،١٩٣،٥٩٥ (٣٨،٧٩٩) ٨٣،٤٧٣ ٧٩،٤٩٨ ٧٦٠،٠٠٠ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  النقدية تدفقاتال قائمة
 ٢٠٢١ رديسمب ٣١في  المنتهية للسنة

٨ 
 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي إيضاحات 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (٤٣،٦٣٠) (١٧٨،٠٦٠)  خسائر السنة قبل الضرائب

    تسويات على:
 ٤١٠،٥١٠ ٥١٣،٦٦٤  صافي من اإلسترداد –األصول المالية خسائر إنخفاض في 

 ٧٠٤ ٢٩٠ ١٣٫١ مصروفات الفائدة على اإليجار
 (١٧) ٦  من إستبعاد عقارات ومعدات )الربحالخسارة/ (
 (٤٠١) ١،٢٧٢  في أوراق مالية من بيع إستثمار )الربحالخسارة/ (

 ١٢،٢٢٤ ١٠،٩٩٩ ٩ اإلهالك
 ٤٥،٥٧١ (٤٣،٧٣٩)  القيمة العادلة للمشتقات الخسارة )/الربح(

 ١،٦٦١ ١،٧٣٣  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل التدفقات 

 ٤٢٦،٦٢٢ ٣٠٦،١٦٥  والضريبة المدفوعة
    التغيرات في رأس المال العامل:

المبالغ المستحقة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بعد 
 (١٤٨،١٨٨) ١،٥٥٠،٠٠٠  ثالثة أشهر

 ٧٣٦،١٢٩ ٧٢،٣٣٥  البنوك التي تستحق بعد ثالثة أشهرالمبالغ المستحقة من 
المستحق من المركز الرئيسي والفروع األخرى التي تستحق بعد ثالثة 

 (١٥١،٣٥٥) ١٢٨،٨٣٨  أشهر
 ١،٦٩١،٥١٧ ٢٤١،٩٥٥        القروض والدفعات المقّدمة للعمالء

 ٨،٤٩٣ (٢٥،٧٤٧)   األصول األخرى
 (١،٩٣٠،٤٦٦) (٣،٣٨٤،٤٤٧)    الودائع من العمالء

 (٤٠٤،٠٧٩) ٥٦،٣٩٣  المبالغ المستحقة للبنوك التي تستحق بعد ثالثة أشهر
المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى التي تستحق بعد 

 (٢،٢٣٥) ٢٣،٣١٠  ثالثة أشهر
 (١٠٢،٤٩٢) ١٣٧،٦٨٦  اإللتزامات األخرى

  (١،١٩٩،٦٧٧) (٣٠٢،٦٧٦) 
 (٧٧٦) (٢٣٠)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعات

 (٣٣،٥٠٠) (١١،٦٣٥)  الضرائب المدفوعة
 ٨٩،٦٧٠ (٩٠٥،٣٧٧)  صافي النقدية (المستخدمة في)/ الناتجة من األنشطة التشغيلية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 - (٩٨٩،٤٥٠) ٨ شراء إستثمارات في أوراق مالية
 ٤٠٠ ٥٢٤  المحّصل من مبيعات األوراق المالية

 (١،٣٩٤) (٩،٤٢٥) ٩ شراء عقارات ومعدات
 ٣٠ ١٤٩  المتحصالت من بيع عقارات ومعدات

 (٩٦٤) (٩٩٨،٢٠٢)  األنشطة اإلستثمارية صافي النقدية المستخدمة في
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (١٠،١٠٧) (٨،٧٩٠) ١٣٫١ اإليجارمدفوعات إلتزام عقود 

 (١٠،١٠٧) (٨،٧٩٠)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
    

 ٧٨،٥٩٩ (١،٩١٢،٣٦٩)  الزيادة في النقدية وما في حكمها(اإلنخفاض)/  صافي
 ٣،٩٩٧،٨١١ ٤،٠٧٦،٤١٠  يناير  ١النقدية وما في حكمها في 

 ٤،٠٧٦،٤١٠ ٢،١٦٤،٠٤١ ٢٥ ديسمبر  ٣١النقدية وما في حكمها في نهاية 
 
 
 

 . القوائم الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٩ 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل أنشطته ") الفرعفروع دولة اإلمارات العربية المتحدة (" -بنك بارودا يزاول 

المصرف أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة بموجب ترخيص مصرفي صادر عن  ةفروعه الستة الموجودة في إمار
 ")، والذي تمالمركز الرئيسي("بنك بارودا هو للمصرف  المركز الرئيسيالمركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 تأسيسه في بارودا، الهند.

 ٢٠٢١ فبراير ١٤ دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ومنهو مكتب زونال، مبنى الشيخ راشد، ي للفرع العنوان الرئيس إن
، ٣١٨٠٤٣٠، رقم القطعة ٩و  ٨ و ٥إلى  ١رقم  متجر، مبنى أم هرير، زونالمكتب في المسجل الرئيسي العنوان أصبح 

العربية ، دبي، اإلمارات ٣١٦٢العنوان المسجل هو ص.ب. إن  .شارع الدوحة، الكرامة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 .المتحدة

 وتقديم الخدمات المصرفية األخرى. الدفعات المقدمةقبول الودائع ومنح القروض وللفرع تشمل األنشطة الرئيسية 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.للفرع لفروع الستة ل نتائجالو المركز المالي المالية القوائمتمثل هذه 

لمعايير اهيمي بموجب اإلطار المفالكيان الصادر للتقرير ال تعتبر الفروع كيانات قانونية منفصلة ولكنها تستوفي تعريف 
 .التقارير المالية الدولية

 اإلعدادأساس  ٢

 التوافقبيان 

ً  القوائم المالية هذه تم إعداد  ة الدوليةيمعايير المحاسبالمجلس  منالتقارير المالية الصادرة  للمعايير الدولية إلعداد وفقا
لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير والمتطلبات ذات الصلة من قوانين دولة اإلمارات والتفسيرات الصادرة من 

قانون الشركات التجارية "( ٢٠١٥لسنة  ٢رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدةي دالعربية المتحدة بما في ذلك القانون اإلتحا
 .٢٠١٨) لسنة ١٤) والمرسوم بقانون اتحادي رقم ("٢٠١٥لسنة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

سبتمبر  ٢٠بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات الجديد") في  ٢٠٢١لعام  ٣٢صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 
بشأن الشركات التجارية  ٢٠١٥ ) لسنة٢(حل القانون االتحادي رقم ، وسيحل م٢٠٢٢يناير  ٢ ابتداءاً منويسري  ٢٠٢١

 لالمتثال ألحكام قانون الشركات الجديد. القانون من تاريخ سريان . أمام الفرع اثني عشر شهراً المعّدل بشكل كامل

ً وفق ٣الركيزة  ٣إفصاحات بازل  تتضمن القوائم المالية لدولة اإلمارات المركزي المصرف لإلرشادات الصادرة عن  ا
 العربية المتحدة.

 سأساس القيا

 :باستثناء البنود التالية التكلفة التاريخية على أساس القوائم الماليةتم إعداد 

 من خالل الربح أو الخسارة لقيمة العادلةبا المقاسةمشتقات ال. 
 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

  عرضالوعملة  التعاملعملة 

قريب تم تو للفرع ي") وهي العملة التشغيليةبدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلمارات القوائم الماليةتم عرض 
 .ذكر خالف ذلكما لم يُ  )درهم إماراتي(ألف  باأللفبالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح  المالية القيمكافة 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٠ 

 أساس اإلعداد (تابع) ٢

 ستخدام التقديرات واألحكامإ

ات من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضإلعداد التقارير المالية لمعايير الدولية لوفقاً  القوائم الماليةإعداد  يتطلب
د تختلف قواإليرادات والمصروفات.  لتزاماتواإل صوللأل المعلنةالتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. 

ات بالتعديالت التي تطرأ على التقديرعتراف يتم اإلاضات التابعة لها بصورة مستمرة. تتم مراجعة التقديرات واالفتر
 المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.

 السياسات المحاسبية الهامة ملخص  ٣

 العمالت األجنبية ٣٫١
 األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. يتم تسجيل المعامالت بالعمالت

يتم تحويل األصول واإللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية والمدرجة بالتكلفة التاريخية، بسعر الصرف السائد بتاريخ 
 التقرير.

سائد في ، بسعر الصرف اليتم تحويل األصول واإللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والمدرجة بالتكلفة التاريخية
تاريخ المعاملة. يتم تحويل األصول واإللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والمدرجة بالقيمة العادلة إلى الدرهم 

 اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة في التواريخ التي تم فيها تحديد القيم العادلة.

ف بخالجة عن التحويل بشكل عام في قائمة الربح أو الخسارة بفروق صرف العمالت األجنبية الناتعتراف يتم اإل
ي قائمة فاالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، حيث يتم االعتراف بترجمة الصرف 

 .األخرى ةإليرادات الشاملا

 النقدية وما في حكمها ٣٫٢
الصندوق واألرصدة غير المقيدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات تتكون النقدية وما في حكمها من النقدية في 

العربية المتحدة والمستحق من البنوك والمستحق لها والمبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات الصلة بما في ذلك المركز 
االستحواذ الذي يخضع األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ  ستحقاقالرئيسي والفروع األخرى ذات فترات اإل

 ألغراض الوفاء بااللتزامات النقدية قصيرة األجل. الفرعلمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويستخدمه 

 . المركز الماليقائمة في  المستهلكةبالتكلفة  اوما في حكمه يةيتم تسجيل النقد

 من البنوك ةمستحقالمبالغ ال ٣٫٣

ً عتراف يتم مبدئيا اإل ً نالمستهلكة بالتكلفة  بالمبالغ المستحقة من البنوك بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا أي مبالغ تم  اقصا
 .االئتمان المتوقعة، إن وجدت شطبها وخسائر

 قروض والدفعات المقدمة للعمالء ٣،٤

 تشمل القروض والدفعات المقدمة للعمالء في قائمة المركز المالي ما يلي:

ً إليها التكاليف اإلضافية المباشرة القروض  • ً بالقيمة العادلة مضافا والدفعات المقدمة المقاسة بالتكلفة المستهلكة. يتم قياسها مبدئيا
 للمعاملة، وبعد ذلك بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق القروض والدفعات المقدمة هي أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات  •
 نشط وال ينوي الفرع بيعها على الفور أو في المدى القريب.

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١١ 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

 الماليةاألدوات  ٣٫٥

 العكس.وإلتزامات مالية أو أداة حقوق ملكية لطرف آخر أو  للفرعاألداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي 

 والقياس المبدئي عتراف اإل

ً  الفرع يعترف  .والودائع وسندات الدين المصدرة في التاريخ الذي تنشأ فيه الدفعات المقدمةبالقروض وعتراف باإلمبدئيا
يادية) المالية التي تتم بالطرق االعت صولبجميع األدوات المالية األخرى (بما في ذلك مشتريات أو مبيعات األعتراف يتم اإل

 . طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداةالفرع صبح فيه يوهو التاريخ الذي  في تاريخ المتاجرة

يتم االعتراف بجميع مشتريات ومبيعات األصول المالية بالطريقة المعتادة في تاريخ التسوية، أي تاريخ تسليم األصل إلى 
أو استالمه منه، حيث إن عمليات شراء أو بيع األصول المالية بالطريقة المعتادة هي تلك التي تتطلب تسليم الطرف المقابل 

 األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو األعراف في السوق بشكل عام.

ً المالي مبدئيلتزام يتم قياس األصل المالي أو اإل ربح أو لبند غير مدرج بالقيمة العادلة في البالنسبة ، اً بالقيمة العادلة زائد ا
 تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ أو اإلصدار.، الخسارة

 األصول المالية
 تصنيف األصول المالية 

ً لقياسه: بالتكلفة عتراف عند اإل إليرادات اأو بالقيمة العادلة من خالل  المستهلكةالمبدئي، يتم تصنيف األصل المالي وفقا
ي حالة تحقق ف المستهلكةأو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة  الشاملة األخرى

 كال الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 .من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية صولصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألأن يتم االحتفاظ باأل -
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي  -

 . المستحقوالفائدة على المبلغ األصلي 
 

يفها في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ولم يتم تصن اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  أداة الدينيتم قياس 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

إذا كان يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  -
 المالية؛ و  ولصاأل

إذا ترتب على الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي  -
 والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.

ار بشكل نهائي تأن يخ للفرعفي حقوق الملكية ال يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة، يمكن  إستثمارالمبدئي بعتراف عند اإل
 على حدة.  إستثماروذلك على أساس كل  اإليرادات الشاملة األخرىعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن 

 المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  صوليتم تصنيف جميع األ

المبدئي تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح عتراف بشكل نهائي عند اإل الفرععالوة على ذلك، قد يقرر 
 املة األخرىاإليرادات الشأو بالقيمة العادلة من خالل  المستهلكةأو الخسائر على الرغم من الوفاء بمتطلبات القياس بالتكلفة 

أو يقلل بصورة جوهرية التباين المحاسبي الذي قد ينشأ فيما  إذا كان هذا التصنيف ينهيأو من خالل األرباح أو الخسائر 
 لو تم تصنيفه غير ذلك.

 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 (تابع)األصول المالية 
 تقييم نموذج األعمال

كل باألصل على مستوى المحفظة حيث يوضح ذلك بشبإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ الفرع يقوم 
 أفضل الطريقة التي يتم بها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. فيما يلي المعلومات التي تم أخذها بعين االعتبار:

 

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل محدد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  -
الحفاظ على سعر فائدة معين، أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة االلتزامات التي  أوتحقيق إيرادات الفوائد التعاقدية 

 .تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع األصول تمول تلك األصول
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واألصول المالية المحتفظ بها ضمن هذا النموذج) وكيفية إدارة تلك   -

 .المخاطر
 .فروعالكيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة  -
رات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن المبيعات في المستقبل. إال تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفت -

أنه ال يتم األخذ بعين االعتبار نشاط البيع على حدة ولكن يتم اعتباره جزء من التقييم العام لكيفية تحقيق الهدف المعلن 
 ة. المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدي صولللمصرف فيما يتعلق بإدارة األ

المحتفظ بها للمتاجرة أو المدارة والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة بالقيمة إما تلك يتم قياس األصول المالية 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها لتحصيل 

 النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية.التدفقات 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي والفوائد 

ُتعرف  المبدئي، في حينعتراف ألغراض هذا التقييم، ُيعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند اإل
لمقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية "الفائدة" على أنها ا

 محددة ومقابل مخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) وهامش الربح.

االعتبار الشروط ب الفرعدفعات المبلغ األصلي والفائدة، يأخذ  عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط
التعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات 

 بعين االعتبار ما يلي: الفرع النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل بهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، يضع 
 

  التي قد تغير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المحتملةاألحداث. 
 خصائص التمويل. 
 الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمديد أجل السداد. 
  محددة (مثل شرط عدم الرجوع) أصولللتدفقات النقدية من  فروعالالشروط التي تحدد مطالبة. 
 الخاص بالقيمة الزمنية للمال (مثل التعديل الدوري ألسعار الفائدة). الخصائص التي تعدل االعتبار 

 إعادة التصنيف

لنموذج عمله إلدارة  الفرعال يتم إعادة تصنيف األصول المالية بعد اإلعتراف المبدئي بها باستثناء الفترة التي أعقبت تغيير 
 األصول المالية.
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 اإللتزامات المالية
 اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

) ١مالي (اللتزام يتم تصنيف اإللتزامات المالية على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يكون اإل
فظ المالي على أنه محتلتزام بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تصنيف اإل اً ) مخصص٢به للمتاجرة أو ( اً محتفظ

 به للمتاجرة إذا:

 تم تكبدها بشكل أساسي لغرض إعادة شرائها على المدى القريب. أو •
ولديها نمط فعلي حديث لجني  اً معالفرع ، فهي جزء من محفظة أدوات مالية محددة يديرها المبدئيعتراف عند اإل •

 األرباح على المدى القصير.

المالي المحتفظ به للمتاجرة أو المقابل المحتمل الذي قد يدفعه المشتري كجزء لتزام المالي بخالف اإللتزام يمكن تصنيف اإل
 إذا:عتراف المبدئي من اندماج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإل

 أو ؛الذي قد ينشأ بطريقة أخرىعتراف في اإلالتعيين يلغي أو يقلل بشكل كبير من القياس أو عدم االتساق  هذا •
ا على والتي تتم إدارتها وتقييم أدائه، أو كليهما للفرعمن األصول المالية أو اإللتزامات المالية  اً المالي جزءلتزام يشكل اإل •

هي  والمعلومات المتعلقة بالتجميع، أو إستراتيجية االستثمارللفرع إلدارة المخاطر الموثقة  اً وفق، أساس القيمة العادلة
 أو؛ على هذا األساس اً المقدمة داخلي

 ٩قم ر معيار التقارير المالية الدوليةويسمح ، من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المضمنة اً يشكل جزء •
 ) بأكمله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.الموّحدبتصنيف العقد المختلط (

 ستهلكةاإللتزامات المالية بالتكلفة الم
معاملة. يتم بعد خصم تكاليف ال، بالقيمة العادلة اً يتم قياسها مبدئي، بما في ذلك الودائع والقروض، اإللتزامات المالية األخرى

  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.المستهلكة قياس اإللتزامات المالية األخرى بالتكلفة  اً الحق

ات مالي وتخصيص مصروفات الفائدة على الفترة ذلتزام إلالمستهلكة طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة 
لمتوقع ا الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر

 .المبدئيعتراف إلى صافي القيمة الدفترية عند اإل، فترة أقصر، عند االقتضاء، أو، الماليلتزام لإل

 القياس الالحق
 

 األصول المالية
 تقرير. بالقيمة العادلة في تاريخ كل، مثل المشتقات واالستثمارات وبعض أدوات الدخل الثابت، األدوات المالية الفرعيقيس 

أو القيمة العادلة من خالل الربح أو  ىخراأل ةالشامل اإليراداتالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل صول األيتم قياس 
باستخدام ة المستهلكبالتكلفة  اً المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة الحقصول بالقيمة العادلة. يتم قياس األ اً الخسارة الحق

 مخصصات االئتمان المتوقعة. اً طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقص

 إعادة التصنيف

لنموذج عمله إلدارة  الفرعبها باستثناء الفترة التي أعقبت تغيير عتراف المبدئي المالية بعد اإلصول ال يتم إعادة تصنيف األ
المالية ل صواأليتم إعادة تصنيف ، الماليةصول بموجبه باألالفرع المالية. إذا تغير نموذج األعمال الذي يحتفظ صول األ

المتأثرة. تنطبق متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي من اليوم األول من فترة التقرير األولى 
لم  . خالل السنة المالية الحالية والسابقةللفرعبعد التغيير في نموذج األعمال الذي أدى إلى إعادة تصنيف األصول المالية 

 وبالتالي لم يتم إجراء أي إعادة تصنيف.، ماليةأصول بموجبه بالفرع يير في نموذج األعمال الذي يحتفظ يكن هناك تغ
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 إنخفاض القيمة

العادلة  التالية التي ال يتم قياسها بالقيمةبمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية عتراف باإلالفرع يقوم 
 من خالل األرباح أو الخسائر:

 األرصدة والنقدية لدى مصرف اإلمارات المركزي •
 مستحق من البنوك. •
 .قروض ودفعات مقدمة للعمالء •
 األصول المالية األخرى. •
 التزامات القروض.  •
 عقود الضمان المالي. •

منهج يتكون من ثالث مراحل يرتكز على التغير في الجودة االئتمانية لألصول يشمل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة 
 :المبدئي كما هة ملّخص أدناهعتراف المالية منذ اإل

المبدئي باألداة المالية، يتم تسجيل عتراف ، عندما لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإل١المرحلة  -
على  اً شهر ١٢يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  شهراً. ١٢المتوقعة على مدى مبلغ يعادل خسائر االئتمان 

أنها جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة والتي تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث 
مخصص الفرع بعد تاريخ التقرير. يحسب  اً شهر ١٢التخلف عن السداد على أداة مالية والتي تكون ممكنة في غضون 

بعد تاريخ التقرير. يتم تطبيق  اً شهر ١٢بناًء على توقع حدوث تعثر في  اً شهر ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 الخسارةالمتوقع ومضروبة في  للتخلف عن السداداإلنكشاف على  اً شهر ١٢احتماالت التخلف عن السداد المتوقعة لمدة 

 المتوقع ويتم خصمها من خالل تقريب لسعر الفائدة التعاقدية.في حالة التخلف عن السداد 

، عندما تشهد األداة المالية زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي بها ولكنها ال تعتبر ٢المرحلة  -
ي عة بناًء على احتمالية التعثر على مدى العمر اإلنتاجمنخفضة القيمة، يتم تسجيل مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوق

له على مدى عمر األداة ويتم خصم النقص النقدي المتوقع من  واالنكشافلألداة المالية. يتم تقدير إحتمالية التخلف 
 خالل تقريب لسعر الفائدة التعاقدية.

التقرير، سوف يتم تصنيف هذه األدوات  ، في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ٣المرحلة  -
المالية كأدوات تعرضت النخفاض ائتماني وسوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصول 

 .٪١٠٠بشكل عام عند  السداداحتمالية التخلف عن مع تحديد  المالية

ل متحيز للقيمة الحالية لخسائر االئتمان التي يتم تحديدها من خالالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح احتمالي غير 
 الي:يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو الت، الممولةنكشافات تقييم مجموعة من النتائج المحتملة. بالنسبة لإل

حاالت العجز  القيمة الحالية لجميعالمالية التي لم تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: مثل صول بالنسبة لأل •
ً النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفق  استالمها ). لفرعاللعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع  ا

المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: على أنها الفرق بين إجمالي القيمة صول األ •
 الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
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 األصول المالية (تابع)
 إنخفاض القيمة (تابع)

 المتوقعة على النحو التالي:يتم قياس خسائر االئتمان ، غير الممولةنكشافات بالنسبة لإل، ذلك بالرغم من
إذا لفرع لمثل القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة ، بالنسبة اللتزامات القروض غير المسحوبة •

 و ؛الحصول عليها إذا تم سحب القرضالفرع بسحب القرض والتدفقات النقدية التي يتوقع لتزام قام حامل اإل

لفرع اأية مبالغ يتوقع  اً الدفعات المتوقعة لتعويض حامل أداة الدين المضمونة ناقص، ان الماليبالنسبة لعقود الضم •
 استالمها من المالك أو المدين أو أي طرف آخر.

بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس فردي أو جماعي لمحافظ القروض التي لها نفس خصائص مخاطر الفرع يقوم 
الخصائص االقتصادية. يرتكز قياس مخصص الخسائر على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل االئتمان ونفس 

باستخدام معدل الفائدة التعاقدي، بصرف النظر عما إذا كان األصل ُيقاس على أساس فردي أو جماعي .فيما يلي المدخالت 
 الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة :

 التعثراحتمالية • 
 عند التعثراإلنكشاف إجمالي • 
 الخسائر المحتملة عند التعثر• 

تستند هذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل 
 المعلومات االستشرافية . لتوضيح

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية :

احتمالية التعثر تقدير الحتمالية التعثر على مدى فترة زمنية؛ والتي يتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف  يمثل •
 .الفرعالمستخدمة حاليا من قبل  اإلحصائي

عند التعثر تقدير للتعرض في تاريخ تعثر مستقبلي، مع األخذ باالعتبار التغيرات المتوقعة في اإلنكشاف يمثل إجمالي  •
 .بعد تاريخ التقريرف اإلنكشا

، وقد تم احتسابه بعد احتساب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة ٪٦٥يتم تحديد الخسائر المحتملة عند التعثر بنسبة  •
 ).بالضمانات النقدية فقط الفرعهتم (ا للضمان وفقا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الفعلية

أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية التي تنطوي على سمات مخاطر مماثلة، والتي  عندما يتم تحديد مؤشر على
 تشمل :

 نوع األداة• 
 تصنيفات مخاطر االئتمان• 
 نوع الضمانات• 
 نسبة القرض إلى القيمة بالنسبة للتعرضات الخاصة باألفراد • 
 المبدئيعتراف تاريخ اإل• 
 المتبقية ستحقاقفترة اإل• 
 لعملقطاع ا• 
 الموقع الجغرافي للمقترض• 

 ضمن كل مجموعة محددة ما تزال متناسقة.نكشافات يتم بشكل منتظم مراجعة المجموعات للتأكد من أن اإل
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 األصول المالية (تابع)

 المالية المعاد هيكلتهاصول األ

التفاوض بشأن الشروط الخاصة بأصل مالي أو تعديلها أو استبدال أصل مالي حالي بأصل جديد نتيجة  في حالة إعادة
 باألصل المالي ويتم قياس خسائرعتراف صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم إجراء تقييم ما إذا كان يجب إيقاف اإل

 االئتمان المتوقعة على النحو التالي:

باألصل الحالي، يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة عتراف المتوقعة لن تؤدي إلى إيقاف اإل إذا كانت إعادة الهيكلة• 
 الناتجة من األصل المالي المعدل عند احتساب العجز النقدي من األصل الحالي.

قعة لعادلة المتوباألصل الحالي، تتم معاملة القيمة اعتراف إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة سوف تؤدي إلى إيقاف اإل• 
لألصل الجديد على أنها التدفق النقدي النهائي من األصل المالي الحالي في وقت إيقاف االعتراف. يتم إدراج هذه القيمة 

عتراف عند احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي يتم تخفيضه اعت باراً من التاريخ المتوقع إليقاف اإل
 تخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.حتى تاريخ التقرير باس

  المالية التي تعرضت النخفاض ائتمانيصول األ

 المصنفةلمالية ا صولواألالمستهلكة المالية المسجلة بالتكلفة صول في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت األ الفرعيقوم 
 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرضت النخفاض ائتماني.

يعتبر األصل المالي أنه تعرض النخفاض ائتماني عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية 
. تشتمل ٣ضمن المرحلة أصول اض ائتماني كالمالية التي تعرضت النخفصول المقدرة لألصل المالي. تتم اإلشارة إلى األ

 األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالية :

 األزمة المالية الحادة التي يواجهها المقترض أو الُمصدر • 
 اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد• 
منح الجهة المقرضة للمقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، امتياز ما كان المقترض • 

 ليحصل عليه في ظروف أخرى 
 عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية• 
 .شراء أصل مالي بمعدل خصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة• 

بدالً من ذلك، قد يكون التأثير المجمع للعديد من األحداث قد تسبب في  -حتمل تحديد حدث متميز واحد قد ال يكون من الم
التكلفة مالية يتم قياسها بأصول بتقييم ما إذا كا نت أدوات الدين التي تمثل  الفرعانخفاض ائتماني لألصل المالي. يقوم 

لفرع الخسائر قد تعرضت النخفاض ائتماني في تاريخ كل تقرير. يأخذ أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو االمستهلكة 
 في االعتبار العوامل التالية، على سبيل المثال ال الحصر:

 أزمة مالية حادة للُمصدر أو الطرف المقابل• 
 اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد الفائدة أو المبلغ األصلي• 
 أن يصبح من المرجح أن العميل سيشهر إفالسه أو يتعرض إلعادة هيكلة مالية، • 
 عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية.• 

يعتبر القرض أنه تعرض النخفاض ائتماني عندما يتم منح امتياز للمقترض بسبب تراجع الوضع المالي للمقترض، إال إذا 
الحصول على التدفقات النقدية بصورة جوهرية نتيجة لمنح االمتياز ولم يعد هناك  كان هناك دليل على تدني مخاطر عدم

  .مؤشرات أخرى على انخفاض القيمة

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
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 األصول المالية (تابع)
 إنخفاض القيمة (تابع)

 (تابع)األصول المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني 

المالية التي يكون من المتوقع منح امتيازات بشأنها ولم يتم منحها، يعتبر األصل أنه تعرض النخفاض صول فيما يتعلق باأل
. إللتزاماتالوفاء با عدم القدرة على ائتماني عندما يكون هناك دليل ملحوظ على االنخفاض االئتماني في القيمة بما في ذلك

 يوما أو أكثر. ٩٠يتضمن تعريف التعثر مؤشرات احتمالية عدم السداد والتسهيالت المساندة في حال تأخر سداد المبالغ لمدة 

 المالية التي تم شراؤها أو إنشاؤها والتي تعرضت النخفاض ائتماني في القيمةصول األ

عتراف باإل فرعالأو إنشاءها والتي تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة، يقوم  شراؤهاالمالية التي تم صول فيما يتعلق باأل
 المبدئي على أنها مخصص خسائر مععتراف بكافة التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة زمنية منذ اإل

 أو الخسائر. قائمة األرباح بأي تغيرات تطرأ عليها ضمن عتراف اإل

 . المالية، يترتب عليه أرباح من انخفاض القيمةصول فيما يتعلق بتلك األالمصرف إن التغير الذي يكون في صالح 

 تعريف التعثر

يعتبر تعريف التعثر أمر جوهري لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. يتم استخدام تعريف التعثر لقياس قيمة خسائر االئتمان 
تمان ئشهر أو على خسائر اال ١٢مخصص الخسائر يرتكز على خسائر االئتمان المتوقعة لمدة المتوقعة ولتحديد ما إذا كان 

المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لألداة، حيث يعتبر التعثر أحد عناصر احتمالية العجز عن السداد والتي تؤثر على قياس 
 ان.خسائر االئتمان المتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتم

 أن األصل المالي متعثر عندما: الفرعيرى 

 .يوم ٩٠التي يتأخر فيها سداد قسط أو أكثر لفترة تزيد عن نكشافات : اإلأيام التأخر عن السداد •
 ال ينطبق في حال(أو ذات تصنيف تعثر خارجي ‘ D’ أو  RAM-BOB: عمالء ذات تصنيف داخلي التصنيف •

 ).للعمالء من األفراد تسهيالت
: يتوقف ذلك على عوامل خاصة بالعميل مثل مخالفة التعهدات التي تعتبر مادية، إعالن المرتكز على أسبابالتعثر  •

العميل، وفاة المقترض، فقدان عقد هام يؤثر بشكل كبير على قدرة العميل على السداد وعوامل محددة أخرى  إفالس
 .تطبيق هذا على أساس كل حالة على حدة للعمالء. سيتم

 باالعتبار المؤشرات التالية : الفرععند تقييم ما إذا كانت المقترض متعثر، يأخذ 

 .مثل مخالفة التعهدات –نوعية • 
 .آخر لنفس المقترض لدى البنكإلتزام مثل حالة العجز عن السداد وعدم سداد  –كمية • 
 .ادر خارجيةبناًء على المعلومات الموضوعة داخليا وتلك التي تم الحصول عليها من مص• 

 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

يتم إجراء تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. من أجل تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل 
بمقارنة بمخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألصل  الفرعالمالي زادت بصورة جوهرية منذ البداية، يقوم 

المالي في تاريخ التقرير بمخاطر التعثر منذ البداية باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات 
 . الفرعإدارة المخاطر المتبعة حاليا لدى 

ريخ كل تقرير وذلك لكل أصل هام بصورة منفردة وعلى مستوى القطاعات سوف يتم تقييم التغير في مخاطر االئتمان في تا
 .للعمالء من األفراداإلنكشاف بالنسبة لحاالت 
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، مثل األيام على ما مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية ومؤشرات الدعم ٢إلى المرحلة  ١من المرحلة  تعتمد الحركة
ة وتغيرات . تستند المؤشرات على نماذج إحصائيات المقترضين والتغير في تصنيف المخاطر للمقترضإستحقاقالسابقة على 

 وجيهات التنظيمية.في التعثر وغيرها من المعايير النوعية المطبقة وفقا للت

 تحسن سجل مخاطر االئتمان

شهر، في حال كان هناك دليل  ١٢يتم قياس مخصص الخسائر من عائدات أداة ما وفقا لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 المبدئي.عتراف وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة باإل على عدم

للتوجيهات التنظيمية لتقييم أي تحسينات على بيان مخاطر االئتمان والذي سيترتب عليها بوضع المعايير أدناه وفقا الفرع قام 
 .١إلى المرحلة  ٢ومن المرحلة  ٢إلى المرحلة  ٣العمالء من خالل تحويلهم من المرحلة  ترقية

رقية ئتمان، سوف يتم تفي حال وجود انخفاض كبير في مخاطر االالفرع بناًء على المعايير النوعية والكمية المحددة لدى 
بعد انقضاء  ١إلى المرحلة  ٢ثم من المرحلة  ٢إلى المرحلة  ٣من المرحلة  )مرحلة واحدة كل مرة(حسب المرحلة  العمالء

 .شهراً على التوالي ١٢تمتد على األقل ل  فترة التنظيم التي

 إدراج المعلومات االستشرافية

عداد التقارير المالية تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية من المعايير الدولية إل ٩يتطلب المعيار رقم 
من خالل تقييم نطاق النتائج المحتملة الذي يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية. عند وضع نموذج 

بمراعاة معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي كمعطيات الفرع خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، قام 
 كلي.القتصاد لإل

سبة وهي السيناريو المتوسط الذي حدد احتمالية حدوثه بن، بصياغة ثالثة سيناريوهات اقتصادية: الحالة األساسيةالفرع يقوم 
 ٪١٠الجانب الصعودي بنسبة يتم تعيين ، أحدهما صعودي واآلخر سلبي، أقل احتماال توسيناريوها، )٪٦٥: ٢٠٢٠( ٪٦٥

 ) احتمال حدوثها.٪٢٥: ٢٠٢٠( ٪٢٥) الجانب السلبي مخصص بنسبة ٪١٠) : ٢٠٢٠(

  المركز المالي قائمةعرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في 

 كما يلي : المالي قائمة المركزيتم بيان مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن 
 ول.ص: على أنه اقتطاع من إجمالي القيمة الدفترية لألالمستهلكةالمالية الُمقاسة بالتكلفة صول فيما يتعلق باأل• 
 .فيما يتعلق بالتزامات القرو ض وعقود الضمانات المالية: بصورة عامة كمخصص• 
 شأن عنصرعة بتحديد خسائر االئتمان المتوق للفرععندما تشتمل األداة المالية على بند مسحوب وبند مسحوب، وال يمكن • 

 م بيانمخصص خسائر مجمع لكال البندين. يت الفرعالقروض بشكل منفصل عن تلك الخاصة بالبند المسحوب: يقدم إلتزام 
 المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للبند المسحوب. يتم بيان أي فائض من مخصص الخسائر عن المبلغ

 .اإلجمالي للبند المسحوب كمخصص
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 ئتمانية القائمة على الخبرةاألحكام اإل

على  باستخدام أحكام ائتمانية قائمةالمصرف فيما يتعلق بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة قيام الفرع تتطلب منهجية 
 المقدر للعوامل التي لم يتم تناولها في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع فترات التقارير.الخبرة ليشمل التأثير 

لفرع افي االعتبار الحد األقصى لفترة التعاقد التي قد يتعرض خاللها الفرع عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، يأخذ 
 ي االعتبار عند تحديد العمر المتوقع. لمخاطر االئتمان. يتم أخذ جميع الشروط التعاقدية ف

رقم الدولية  المالية التقارير مع توجيهات معيار متطابقلتقييم االنخفاض في القيمة الفرع ال يزال تعريف التعثر الذي يتبعه 
 ، دون اللجوء إلى االفتراضات، كما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.٩

 العمر المتوّقع

لمخاطر لفرع افي االعتبار الحد األقصى للفترة التعاقدية التي يتعرض فيها الفرع المتوقعة، يأخذ  اإلئتمانعند قياس خسائر 
تتم مراعاة كافة الشروط التعاقدية عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد  االئتمان.
 والتجديد.

 الفرع  التصنيف المستخدمة من قبلمنهجية 

في إطار األعمال المصرفية للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتم استخدام نموذج التصنيف الداخلي وذلك 
لتحديد المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل. يطلق على هذا النموذج اسم نموذج تقييم المخاطر لدى بنك برودا "النموذج". 

فأكثر ضمن  )مليون دوالر أمريكي ١( إماراتيمليون درهم  ٣٫٦٧٣غ لمخاطر بمبليتم تصنيف الحسابات التي تتعرض 
 هذا النموذج. 

ثنائي األبعاد حيث يتم من خالله تصنيف كال من المدين والتسهيل. يتم تحديد درجات تصنيفات المدين  يعتبر هذا النموذج
ضمن نموذج تقييم المخاطر  ١، حيث يمثل المستوى في نموذج تقييم المخاطر لدى بنك برودا ١٠إلى  ١في المستويات من 

 ١درجة التعثر عن السداد. يتم تصنيف المستويات من  ١٠في حين يمثل المستوى ، لدى بنك برودا أقصى درجات األمان
 ١٠إلى  ٧على أنها درجات استثمارية في حين يتم تصنيف المستويات من  من نموذج تقييم المخاطر لدى بنك برودا ٦إلى 

 ضمن هذا النموذج على أنها درجات غير استثمارية .

ضمن النموذج المرتكز مليون دوالر أمريكي)  ١مليون درهم إماراتي ( ٣٫٦٧٣التي تقل عن  اإلنكشافيتم تصنيف حاالت 
لى إالداخلي للنقاط. بناًء على إجمالي نقاط درجات التصنيف يتم تحديد التصنيفات من أ+ إلى ج باإلضافة  على الدليل

 .تصنيف. يعتبر التصنيف أ+ أعلى درجات األمان في حين يمثل التصنيف ج درجة التعثر إجمالي خمس درجات

 الشطب
ً يتم شطب القروض وسندات الدين (إما جزئي ً أو كلي ا ) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي الستردادها. هذا هو الحال بشكل ا

أن المقترض ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ  الفرععام عندما يقرر 
 الخاضعة للشطب.

ومع ذلك، قد تبقى األصول المالية التي تم شطبها خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات الفروع السترداد 
 المبالغ المستحقة.
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 التعديالت

 الماليةصول األ

يتم تعديل األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية ألصل مالي ما أو يتم 
األصل المالي. يؤثر التعديل على قيمة و / أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية  إستحقاقالمبدئي وعتراف تعديلها بين اإل

 .سواء بشكل فوري أو في تاريخ مستقبلي

ً ل. وفقباألصعتراف بتقييم ما إذا كان قد ترتب على هذا التعديل إيقاف اإلالفرع عندما يتم تعديل أصل مالي ما، يقوم   ا
باألصل عندما يؤدي التعديل إلى حدوث اختالف جوهري في الشروط. عتراف إيقاف اإليترتب على التعديل  ،الفرعلسياسة 

ين ما يلي بعالفرع الشروط المعدلة تختلف بصورة جوهرية عن الشروط التعاقدية األصلية، يأخذ  لتحديد ما إذا كانت
 :االعتبار

العملة أو  فعات المبلغ األصلي والفائدة فقط أو التغير فيالعوامل النوعية، لم تمثل التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل د •
أو التعهدات. في حال لم تشر العوامل النوعية  ستحقاقالمقابل أو مدى التغير في معدالت الفائدة، وتواريخ اإل الطرف

 جوهري، يتم بعد ذلك؛ إلى وجود تعديل

قدية التعاقدية المتبقية بموجب الشروط األصلية مع التدفقات النإجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية  •
بموجب الشروط المعدلة، ويتم خصم كلتا القيمتين بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. في حال كان الفرق في القيمة  التعاقدية
 .االعتراف إلغاءأن الترتيب مختلف بشكل جوهري مما يؤدى إلى الفرع يرى  جوهرياً،الحالية 

ما إذا كانت  الفرعباألصل، يحدد عتراف عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يترتب على التعديل إيقاف اإل
 : المبدئي من خالل مقارنةعتراف االئتمان لألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية منذ اإل مخاطر

مبدئي والشروط العتراف ها وفقا للبيانات المتوفرة عند اإلاحتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي والذي يتم تقدير •
 األصلية؛ مع التعاقدية

 .المعدلةاحتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي في تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط  •

شروط االسترداد األكبر للإذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يواجه المقترض صعوبات مالية، فإن هدف التعديل عادة هو 
 ستحقاقاألصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة إلى حد كبير. تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة اإل التعاقدية

 مدفوعات الفائدة وتعديل شروط تعهدات القروض . وتغيير توقيت

التدفقات النقدية، عندئٍذ يأخذ باالعتبار أوالً فيما إذا كان  لتعديل أصل مالي ما بطريقة تؤدي إلى اإلعفاء منالفرع إذا خطط 
شطب جزء من األصل قبل إجراء التعديل. تؤثر هذه الطريقة على نتيجة التقييم الكمي مما يعني عدم استيفاء معايير  سيتم
 عادة في مثل هذه الحاالت .عتراف اإل إلغاء

أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة المستهلكة بالتكلفة  في حال لم يترتب على تعديل األصل المالي المقاس
أوالً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام الفرع باألصل المالي، يقوم عتراف اإل األخرى، إيقاف

ائمة األرباح قبالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر تعديل ضمن عتراف لألصل وتقوم باإل معدل الفائدة الفعلي األصلي
خسائر االئتمان المتوقعة لألصل المعدل حيث يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة  بعد ذلك بقياسالفرع أو الخسائر. يقوم 

ة ذات الماليصول بالنسبة لأل العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي. الناتجة عن األصل المالي المعدل عند احتساب
المستخدم في حساب األرباح أو الخسائر بما يعكس شروط السوق الراهنة  أسعار فائدة متغيرة، يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي

باإلضافة إلى األتعاب المستلمة في إطار تعديل إجمالي القيمة  أي تكاليف أو رسوم متكبدةإستهالك في وقت التعديل. يتم 
 المالي المعدل . على مدى الفترة المتبقية لألصلالمستهلكة فترية لألصل المالي المعدل والد
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األرباح أو الخسائر باإلضافة إلى خسائر  إذا تم إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم عرض
 .القيمة. في حاالت أخرى، يتم عرضها كإيرادات فائدة محتسبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي انخفاض

 الماليةلتزامات اإل

ألصلي االمالي لتزام لإلإستهالك أو جزء منه ك المستحقلتزام باحتساب التعديالت الجوهرية في شروط اإلالفرع يقوم  
الجديد. من المفترض أن تختلف الشروط اختالفا جوهريا إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للتدفقات لتزام باإلعتراف واإل

بما في ذلك أي رسوم مدفوعة صافية من أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام المعدل  النقدية بموجب الشروط الجديدة،
 .ألصلالمالي التزام القيمة الحالية المخصومة لباقي التدفقات النقدية لإل نالفعلي األصلي، تختلف بشكل جوهري ع

الفرق بين بعتراف المالي الجديد بالقيمة العادلة بناًء على الشروط المعدلة. يتم اإللتزام باإلعتراف في هذه الحالة، يتم اإل
تضمن الثمن . ي أو الخسائرقائمة األرباح به والثمن المدفوع ضمن عتراف المالي الذي تم إيقاف اإللتزام الدفترية لإل القيمة

المالي المعدل لتزام ، بما في ذلك اإلاإللتزاماتغير المالية المحولة، إن وجدت، واالفتراض الخاص بصول األ المدفوع
 .الجديد

ريق خصم عن طلتزام لإلالمستهلكة المالي كإيقاف اعتراف، فيتم إعادة حساب التكلفة لتزام إذا لم يتم احتساب تعديل اإل
أو ائمة األرباح قباألرباح أو الخسائر الناتجة ضمن عتراف المعدلة بسعر الفائدة الفعلي األصلي ويتم اإل التدفقات النقدية

حتساب الالمالية ذات أسعار فائدة متغيرة، يتم استخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي المستخدم لتزامات . بالنسبة لإل الخسائر
 السوق الراهنة في وقت التعديل. أرباح وخسائر التعديل، ليعكس شروط

ى مدى الفترة عل إستهالكهاويتم لتزام بأي تكاليف أو رسوم متكبدة على أنها تعديل على القيمة الدفترية لإلعتراف يتم اإل
 ة.الفعلي على األداالمالي المعدل عن طريق إعادة احتساب معدل الفائدة لتزام اإل المتبقية من

 اإلستبعاد

 الماليةصول األ

 بإستبعاد األصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل (بما في ذلكالفرع يقوم 
االنتهاء نتيجة تعديل بشروط مختلفة إلى حد كبير) أو عندما يتم تحويل األصل المالي وكافة مخاطر وامتيازات ملكية 

بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية الفرع األصل بصورة فعلية إلى منشأة أخرى. إذا لم يقم 
لتزام بحصته التي يحتفظ بها في األصل باإلضافة إلى اإلعتراف باإلالفرع قوم واستمر في السيطرة على األصل المحول، ي

، ولبصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي المحالفرع إذا احتفظ  المرتبط بالمبالغ التي قد يلتزم بدفعها.
 اضعة لضمان للعائدات المستلمة.باألصل المالي كما يعترف بعمليات االقتراض الخعتراف في اإلالفرع يستمر 

باألصل المالي، يتم إعادة قياس مخصص الخسائر الخاص بخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ عتراف في حال إيقاف اإل
عتراف لتحديد صافي القيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ. سوف تنتج أرباح أو خسائر من إيقاف اإلعتراف إيقاف اإل

ن القيمة الدفترية المعدلة والقيمة العادلة لألصل المالي الجديد ذات الشروط الجديدة. سوف يكون لألصل نتيجة للفرق بي
شهر باستثناء الحاالت النادرة التي  ١٢يتم قياسه على أساس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  المالي الجديد مخصص خسائر

قيمة العادلة للقرض بالعتراف ي القيمة. ينطبق هذا فقط عندما يتم اإلالنخفاض ائتماني ف يعتبر فيها القرض الجديد قد تعرض
المعدلة نظراً لوجود مخاطر تعثر عالية والتي لم يتم تخفيضها من خالل التعديل.  الجديد بخصم كبير مقارنة بقيمتها اإلٍسمية

المعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا كان المالية المعدلة من خالل تقييم صول بمراقبة مخاطر االئتمان لألالفرع يقوم 
 .المقترض متأخر عن السداد في ظل الشروط الجديدة
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 الماليةلتزامات اإل

هاء أو عندما يتم إلغاؤها أو انتالفرع المالية فقط عندما تتم تسوية التزامات لتزامات باإلعتراف بإيقاف اإلالفرع يقوم 
لغ المدفوع أو بها والمبعتراف المالية التي تم إيقاف اإللتزامات بالفرق بين القيمة الدفترية لإلعتراف صالحيتها. يتم اإل

 . أو الخسائرقائمة األرباح مستحق الدفع، ضمن 

ل كبير مع الجهة المقرضة الحالية، يتم احتساب بتبديل أداة دين ما بأداة أخرى ذات شروط مختلفة بشكالفرع عندما يقوم 
 المالي الجديد.لتزام باإلعتراف المالي األصلي واإللتزام لإلإستهالك هذا التبادل ك

 المقاصة
حق قانوني بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديه الفرع فقط عندما يكون لدى  المالية لتزاماتواإل صولتتم مقاصة األ

 بصورة متزامنة.لتزام التسوية على أساس صافي المبلغ أو بيع األصل وتسوية اإلالرغبة في 

 المشتقات ٣٫٦

ً بالقيمة العادلة مع إدراج تكاليف المعاملة مباشرة في قائمة الربح أو  يتم االعتراف بالمشتقات مبدئياً، ويتم قياسها الحقا
أو الخسارة غير المحققة من تحديد المشتقات لتسويقها أو باستخدام  القيمة العادلة للمشتقات هي ما يعادل الربحإن الخسارة. 

تقنيات التقييم، وبشكل رئيسي نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تعتمد طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة 
ه اة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، فإنالناتجة على ما إذا كانت األداة المشتقة محتفظ بها بغرض المتاجرة أو تم تصنيفها كأد

والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها  األرباحطبيعة المخاطر. يتم االعتراف بجميع  طيتم تحوّ 
 الربح أو الخسارة. قائمةللمتاجرة في 

 الفرع المقبولة منلتزامات اإل ٣٫٧

ً الفرع عندما  المقبولة منلتزامات تنشأ اإل بسداد المدفوعات مقابل المستندات المسحوبة بموجب خطاب  يكون الفرع ملزما
عتماد. تحدد االلتزامات التي يقبلها الفرع مبلغ المال والتاريخ والشخص المستحق الدفع له. بعد القبول، تصبح األداة إلا

 ً عاقدي المركز المالي مع حق ت قائمةمالي في غير مشروط (مسودة زمنية) للفرع وبالتالي يتم االعتراف بها كالتزام  التزاما
 مقابل السداد من العميل المعترف به كأصل مالي.

األداة المالية واستمر  -) ٩( ة رقمالدوليالتقارير المالية الفرع ضمن نطاق معيار المقبولة من تم النظر في االلتزامات 
 المركز المالي مع حق تعاقدي في السداد من العميل كأصل مالي. قائمةاالعتراف بها كالتزام مالي في 

 والمعدات عقاراتال ٣٫٨
 والقياسعتراف اإل

 رحق االستخدام، بالتكلفة التاريخية ناقصا االستهالك المتراكم وخسائأصول والمعدات، بما في ذلك  عقاراتيتم قياس بنود ال
تشتمل التكلفة التاريخية على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على . انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت

 .األصول

 ةالتكلفة الالحق

قط بها كأصل منفصل، حيثما يكون ذلك مالئما فعتراف يتم إدراج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم اإل
اس تكلفة البند وأمكن قي الفرعيكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في هذا البند إلى  عندما

 عند تكبدها. أو الخسائرقائمة األرباح يتم تحميل كافة أعمال اإلصالحات والصيانة األخرى على  بصورة موثوقة.
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 اإلهالك

 قاراتعبأقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود ال أو الخسائرقائمة األرباح باإلهالك ضمن عتراف يتم اإل
أكبر من قيمته القابلة لالسترداد صول سنوات. عندما تكون القيمة الدفترية ألحد األ ١٠ -٢والمعدات، بصورة أساسية بين 

عتراف أو الخسائر. يتم اإلقائمة األرباح المقدرة، يتم تخفيضها مباشرًة إلى قيمته القابلة لالسترداد مع تحميل ذلك على 
 بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكا تعتراف . يتم اإل أو الخسائرقائمة األرباح باألرباح أو الخسائر من االستبعاد ضمن 

 عند تكبدها. أو الخسائرقائمة األرباح والمعدات ضمن 

 إيقاف االعتراف/ االستبعاد

واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون من المتوقع أن تتدفق أي  عقاراتبأي بند من بنود العتراف يتم إيقاف اإل
ند من باح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو سحب بمنافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام المستمر لألصل. يتم تحديد األر

أو ائمة األرباح قبها في عتراف والمعدات على أنها الفرق بين عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم اإل عقاراتبنود ال
 . الخسائر

 عقود اإليجار ٣٫٩
ينطوي على عقد ايجار. يمثل العقد أو ينطوي على عقد ايجار ، في بداية العقد، بتقييم ما إذا كان عقد ما يمثل أو الفرعيقوم 

تم تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل. لتقييم ما إذا كان يتم بموجب العقد  في حال
يار الوارد في المعبالرجوع إلى تعريف عقد اإليجار المصرف السيطرة على استخدام أصل محدد، يقوم  تحويل الحق في

 ١في  ا)لهأو تعدي(إلعداد التقارير المالية. تم تطبيق هذه السياسة على العقود التي تم إبرامها  من المعايير الدولية ١٦رقم 
 أو قبل ذلك التاريخ. ٢٠١٩يناير 

لكل عنصر  العقدبتخصيص الثمن المقابل في المصرف في بداية العقد أو عند تعديل عقد ما يتضمن عنصر ايجار، يقوم 
ناصر عدم فصل العالفرع ق لذي الصلة. أما بالنسبة لعقود إيجار مباني المكاتب، اختار ناسأساس سعره المت إيجار على

 عقد اإليجار والعناصر غير اإليجارية ذات الصلة كعنصر إيجاري واحد . غير اإليجارية واحتساب

ام مبدئيا حق االستخدأصول ر في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس حق االستخدام والتزامات اإليجاأصول بالفرع يعترف 
بالتكلفة، والتي تتضمن القيمة المبدئية اللتزامات اإليجار المعدلة وفقا لدفعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ 

ينات تمت ر تكاليف فك وإزالة أي تحساإليجار، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة باإلضافة إلى تقدي بدء عقد
 المكاتب. على مباني

يتم الحقا احتساب االستهالك ألصل حق االستخدام على أساس طريقة القسط الثابت اعتباراً من تاريخ بداية اإليجار حتى 
يمة، إن الق اإليجار. عالوة على ذلك، يتم تخفيض قيمة أصل حق االستخدام بشكل دوري مقابل خسائر انخفاض نهاية مدة

 عند إعادة قياس التزامات اإليجار . وجدت، ويتم تعديلها

اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم خصمها باستخدام إلتزام يتم مبدئيا قياس 
 باستخدام معدل الفائدة على ة، يتم الخصمالفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهول معدل

 بشكل عام معدل الفائدة على االقراض اإلضافي كمعدل خصم.الفرع . يستخدم للفرعاالقراض اإلضافي 

معدل االقراض اإلضافي من خالل الحصول عل ى أسعار الفائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة وإجراء  الفرعيحدد 
 عقد اإليجار ونوع األصل المؤّجر.بعض التعديالت لتعكس شروط 
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 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 (تابع)عقود اإليجار  ٣٫٩

 اإليجار على ما يلي :إلتزام تشتمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس 

 الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛ -
مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في  دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على -

 .بداية عقد االيجار تاريخ
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛  -
 دبشكل معقول من ممارسته، ودفعات اإليجار في فترة التجدي الفرعسعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي يتأكد  -

 لفرعاعلى يقين معقول باستخدام خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم يكن  الفرعإذا كان  االختياري
 بعدم اإلنهاء المبكر. على يقين معقول

ك تغيير في اباستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتم إعادة قياسه عندما يكون هنالمستهلكة اإليجار بالتكلفة إلتزام يتم قياس 
للمبلغ  فرعالالمستقبلية المترتبة على تغيير في مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك تغيير في تقدير  دفعات اإليجار

بتغيير تقديره فيما إذا كان سيمارس خيار الشراء أو التمديد  الفرعالقيمة المتبقية، أو إذا قام  المتوقع دفعه بموجب ضمان
 جوهر دفعات اإليجار الثابتة . هناك تغيير في أو اإلنهاء أو إذا كان

اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو إلتزام عندما تتم إعادة قياس 
 إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر. األرباح أو الخسائر قائمة ضمن يتم تسجيله

حت اإليجار تإلتزام والمعدات" و عقاراتحق االستخدام تحت بند "الأصول بعرض  المالي قائمة المركزضمن  الفرعيقوم 
 األخرى" .لتزامات "اإل بند

 المؤجرة ذات القيمة الضئيلةصول عقود اإليجار قصيرة األجل واأل
يلة ذات القيمة الضئصول المتعلقة بعقود ايجار األحق االستخدام والتزامات اإليجار أصول بعتراف عدم اإل الفرعاختار 

إليجار بدفعات اعتراف باإلالمصرف وعقود اإليجار قصيرة األجل، بما في ذلك عقود إيجار معدات تقنية المعلومات. يقوم 
 المرتبطة بهذه الفئة من عقود اإليجار كمصروفات بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإليجار .

 هو الطرف المؤجرالمصرف ار التي يكون فيها ترتيبات اإليج

 أي ترتيبات إيجار يكون فيها هو الطرف المؤجر. الفرعال يوجد لدى 

 الضرائب ٣٫١٠
ائمة األرباح قبمصروفات ضريبة الدخل ضمن عتراف تتألف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم اإل

حيث يتم في هذه الحالة ، اإليرادات الشاملة األخرى قائمة معترف بها مباشرًة ضمنإلى مدى تعلقها بنود  أو الخسائر
 . اإليرادات الشاملة األخرىبيان بها ضمن عتراف اإل

تتألف الضريبة الحالية من الضريبة المتوقع دفعها أو قبضها عن األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة وأية تعديالت 
الدفع أو القبض المتعلقة بالسنوات السابقة. يتم قياس الضريبة الحالية باستخدام المعدالت الضريبية  على الضريبة مستحقة

 السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل فعلي في تاريخ التقرير .

إعداد التقارير غراض أللتزامات واإلصول بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألعتراف يتم اإل
 بالضريبة المؤجلة بالنسبة لما يلي :عتراف المالية والقيمة المستخدمة لألغراض الضريبية. ال يتم اإل

في معاملة غير معامالت دمج األعمال، وال تؤثر على لتزامات واإلصول المبدئي باألعتراف الفروق المؤقتة عند اإل .١
 الخاضعة للضريبة؛األمور المحاسبية وال األرباح أو الخسائر 
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 )الضرائب (تابع ٣٫١٠

الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة وال ترتيبات المشتركة إلى المدى الذي  .٢
 يكون من المرجح عدم عكسها في المستقبل المنظور؛ 

 المبدئي بالشهرة التجارية .عتراف الخاضعة للضريبة الناشئة عند اإل. الفروق المؤقتة ٣

 الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بخسائر الضريبة غير المستخدمة واإلضافات الضريبية غير المستخدمةأصول بعتراف يتم اإل
والتي يمكن  يبة في المستقبلوالفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع فقط إلى المدى الذي يحتمل معه توفر أرباح خاضعة للضر

الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى المدى الذي ال أصول . تتم مراجعة األصولاستخدام  في مقابلها
 ة.تحصيل االمتيازات الضريبية ذات الصل يحتمل معه

دالت المؤقتة عند العكس باستخدام المعيتم قياس الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفروق 
 السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل فعلي في تاريخ التقرير.  الضريبية

ة الدفترية استرداد أو تسوية القيم فرعالخاللها  إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية للطريقة التي يتوقع من
 . ه في تاريخ التقريرإلتزاماته وصولأل

مات لتزاالمؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني قابل للتطبيق إلجراء مقاصة إل الضريبةإلتزامات وأصول تتم مقاصة 
وتكون متعلقة بالضرائب الدخل المفروضة من قبل نفس هيئة الضرائب  الضريبة الحالية،أصول الضريبة الحالية مقابل 

أصول وزامات إلتمختلفة خاضعة للضريبة، ولكنها ترغب في تسوية  على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة، أو على منشآت
 .الضريبة الخاصة بها بصورة متزامنةإلتزامات وأصول  الضريبة الحالية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقيق

ذا كانت وما إ باالعتبار تأثير األوضاع الضريبية غير المؤكدة فرعالعند تحديد قيمة الضرائب الحالية والمؤجلة، يأخذ 
اإلضافية والفائدة قد تكون ُمستحقة. تستند عملية التقييم إلى تقديرات وافتراضات تتضمن مجموعة من األحكام  الضرائب

المستقبلية. قد تظهر معلومات جديدة تدفع ال بنك إلى تغيير أحكامه حول مدى كفاية االلتزامات الضريبية  حول األحداث
سوف تؤثر هذه التغيرات في االلتزامات الضريبية على مصروفات الضرائب في الفترة التي يتم  الحالية؛ وفي هذه الحالة

 فيها تحديدها.

 انخفاض قيمة األصول غير المالية ٣٫١١
، غير أصول الضرائب المؤّجلة، بتاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان فرعتتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية لل

مؤشر يدل على تعرضها النخفاض في القيمة. وفي حال وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة هناك أي 
 لالسترداد.

يتم اإلعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. 
فئة أصول يمكن تحديدها تنتج تدفقات نقدية وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن األصول  تتمثل الوحدة المنتجة في أصغر

 . األخرى. يتم اإلعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح والخسائر

يف البيع، لتتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد بالقيمة من االستخدام أو القيمة العادلة، ناقصاً تكا
أيهما أكبر. عند تحديد القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام 

 يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل. والذيمعدل خصم ما قبل الضريبة 

اض القيمة المعترف بها في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير للتحقق من وجود أي مؤشرات تدل على يتم تقييم خسائر انخف
انخفاض هذه الخسائر أو أنها لم تعد موجودة. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة 

ل يمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد معه القيمة الدفترية لألصلتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسائر انخفاض الق
المعني عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، صافية من االستهالك أو اإلطفاء، في حال لم يتم اإلعتراف بخسائر 

 انخفاض القيمة.
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 للبنوكمستحق ال ٣٫١٢

ً المستحقة للبنوك عبارة عن إلتزامات مالية ويتم االعتراف بها مبدئياً بقيمتها العادلة مطروحإن المبالغ  اليف المعاملة منها تك ا
ً ويتم قياسها الحق  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ةالمستهلكبالتكلفة  ا

 الودائع ٣٫١٣

لتمويل الدين. يتم مبدئيا قياس الودائع بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعاملة، والحقا يتم قياسها  فرعتمثل الودائع مصادر ال
 بتكلفتها المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 المخصصات ٣٫١٤
نوني أو قا، نتيجة لحدث سابق، إلتزام حالي فرعيتم اإلعتراف بمخصص في قائمة المركز المالي عندما يترتب على ال

ضمني ويحتمل أن يلزم تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية اإللتزام ويمكن تقديره بصورة موثوقة. يتم تحديد 
المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق 

 ون مناسباً، المخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم اإلعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل.الحالية للقيمة الزمنية للمال، وحيثما يك

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات من طرف آخر، يتم 
س تم استالم التعويض وإذا أمكن قيااإلعتراف بالمبلغ مستحق القبض كأصل إذا أصبح من المؤكد بصورة معقولة أنه سي

 المبلغ المستحق بصورة موثوقة.

 الرئيسي المركزصافي المتبقي العائد على  ٣٫١٥

ً الفرع ليس كيانإن  ً قانوني ا  لعائد علىايمثل "صافي المتبقي وأدوات حقوق ملكية خاصة به. أي منفصالً وبالتالي لم يصدر  ا
ً ناشئ اً الرئيسي" زيادة أو عجزالمركز  الحق بي الرئيسهذا ويتمتع المركز الرئيسي.  المركز عائد علىعن عمليات الفرع  ا

 عرفة إنبسبب عدم ممن غير العملي تحديد المبلغ الدقيق لالسترداد المحتمل ، حيث إنه اً في طلب استرداد هذا الرصيد نقد
مركز صافي المتبقي العائد على الفرع "كوسيلة عملية، يقيس الو. وفي أي وقت الرئيسي سيطلب االستردادالمركز كان 

بقي العائد على صافي المت"هذا وال يفي الدولية لصافي أصول الكيان. التقارير المالية " بالقيمة الدفترية لمعايير الرئيسي
 ألصولاأو أدوات حقوق الملكية ويتم تقديمه كبند منفصل خارج  اإللتزامات" بتعريفات األصول المالية أو المركز الرئيسي

 .واإللتزامات

 نخفاض القيمة إحتياطي إ ٣٫١٦

ي مارس المركزي الصادرة فاإلمارات العربية المتحدة يتم االحتفاظ باحتياطي انخفاض القيمة العام وفقاً لتوجيهات مصرف 
 من إجمالي األصول المرجحة لمخاطر ٪١٫٥. ويتم احتساب احتياطي انخفاض القيمة العام على أنه فرق بين ٢٠١٨

ً لمتطلبات المصرف ٢و  ١سائر االئتمان المتوقعة (المرحلة خاالئتمان و ). إذا كان مخصص انخفاض القيمة العام وفقا
يتم تحويل الفرق إلى احتياطي انخفاض القيمة كتخصيص ، )٢و  ١المركزي أكبر من خسائر االئتمان المتوقعة (المرحلة 

 .المرّحلةمن األرباح 

ً لتوجيهات مصرف يتم االحتفاظ باحتياطي  ي المركزي الصادر فاإلمارات العربية المتحدة انخفاض القيمة المحدد وفقا
. يتم احتساب احتياطي انخفاض القيمة المحدد على أنه الفرق بين مخصص معين إلى جانب الفائدة / الربح ٢٠١٨مارس 

مخصص انخفاض القيمة المحسوبة بموجب المركزي أعلى من اإلمارات العربية المتحدة المعلق وفقاً لمتطلبات مصرف 
يجب تحويل الفرق بشكل فردي إلى احتياطي انخفاض القيمة كتخصيص من األرباح ، ٩رقم  ةلتقارير المالية الدوليامعيار 

 .المرّحلة
ح افي كل تاريخ تقرير الحق، ُيعاد احتساب االحتياطي العام النخفاض القيمة ويتم تحرير أي فرق ناتج إما إلى األرب

من األصول المرجحة لمخاطر االئتمان، جنباً إلى جنب مع  ٪١٫٥للوصول إلى  المرّحلةأو تحويلها من األرباح  المرّحلة
). ال يلزم االحتفاظ باحتياطي انخفاض في القيمة ٢و  ١احتياطي انخفاض القيمة العام وخسائر االئتمان المتوقعة (المرحلة 

 من األصول المرجحة لمخاطر االئتمان. ٪١٫٥) عن ٢و  ١توقعة (المرحلة في حالة زيادة خسائر االئتمان الم
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

 إحتياطي إنخفاض القيمة (تابع) ٣٫١٦
 قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق 
السوق األكثر فائدة الذي يمكن للفرع الوصول إليه في ذلك في تاريخ القياس في السوق الرئيسي، أو في حال عدم وجوده، 

توفر أحدها، يقيس الفرع القيمة العادلة لألداة باستخدام  في حالمخاطر عدم األداء.  اماتلتز. تعكس القيمة العادلة لإلالتاريخ
ً يعتبر السوق نشطوالسعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة.  حجم تتم بتكرار و لتزاماتإذا كانت معامالت األصل أو اإل ا

 كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.

فإن الفرع يستخدم تقنيات التقييم التي تزيد من استخدام المدخالت ذات الصلة ، عر مدرج في سوق نشطإذا لم يكن هناك س
التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرصد. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي 

لة. إن أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند سيأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير أي معام
 أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم. -عادة سعر المعاملة المبدئي االعتراف 

إذا قرر الفرع أن القيمة العادلة عند التحقق المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وأن القيمة العادلة ال يتم إثباتها من خالل 
مدرج في سوق نشط ألصل أو التزام مماثل وال بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات من األسواق التي يمكن سعر 

ً يتم قياس األداة المالية مبدئي، مالحظتها مع تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند التحقق المبدئي ، بالقيمة العادلة ا
أو الخسارة على أساس مناسب على مدى عمر األداة ولكن قائمة الربح اف بهذا الفرق في يتم االعتراً، وسعر المعاملة. الحق

ً في موعد ال يتجاوز عندما يكون التقييم مدعوم  بالكامل ببيانات السوق التي يمكن مالحظتها أو إغالق المعاملة. ا

يقيس الفرع األصول والمراكز ، طلب إذا كان أحد األصول أو االلتزامات المقاسة بالقيمة العادلة له سعر عرض وسعر
 والمراكز القصيرة بسعر الطلب. لتزاماتالطويلة بسعر العرض واإل

المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان التي يديرها الفرع على  لتزاماتيتم قياس محافظ األصول المالية واإل
ساس السعر الذي سيتم استالمه لبيع مركز طويل صاٍف على أ، أساس صافي التعرض لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان

السعر  عرض، على سبيل المثال -أو مدفوع لتحويل مركز قصير صاٍف لمخاطر معينة. التعديالت على مستوى المحفظة 
ول يتم تخصيصها لألص -] طلب تعديل أو تعديالت مخاطر االئتمان التي تعكس القياس على أساس صافي التعرض ١[

 الفردية على أساس تعديل المخاطر النسبية لكل من األدوات الفردية في المحفظة. اماتلتزواإل

تستند القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة أو صناديق األسهم الخاصة أو أدوات االستثمار المماثلة إلى آخر 
يمة العادلة يتم تحديد تقدير معقول للق، ارات األخرىقيمة صافية لألصول تم نشرها من قبل مدير الصندوق. بالنسبة لالستثم

 عة.بناًء على التدفقات النقدية المخصومة المتوق، بالرجوع إلى سعر معامالت السوق األخيرة التي تتضمن استثمارات مماثلة

ً مخصوم، القيمة العادلة لإليداع تحت الطلب ال تقل عن المبلغ المستحق الدفع عند الطلب د ُيطلب األول الذي ق من التاريخ ا
فيه دفع المبلغ. يعترف الفرع بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث 

  خاللها التغيير.
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 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 إيرادات ومصروفات الفائدة ٣٫١٧

 معدل الفائدة الفعلي
يتم اإلعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة لجميع األدوات المالية التي تحمل فائدة، باستثناء األدوات المصنفة على انها 

ند ، ضمن باإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 ئدة" في قائمة األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية."إيرادات الفائدة" و"مصروفات الفا

معدل ’باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتمثل  يتم اإلعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن قائمة األرباح أو الخسائر
ى مدى العمر ية المستقبلية المقدرة علفي المعدل الذي يتم استخدامه لتخفيض المقبوضات أو المدفوعات النقد‘ الفائدة الفعلي

 المتوقع لألداة المالية إلى:

 إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي؛ أو •
 التكلفة المستهلكة لإللتزام المالي. •

بتقدير  عفرعند احتساب معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية بخالف األصول التي تعرضت النخفاض ائتماني، يقوم ال
 ت النقدية المستقبلية مع األخذ باالعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية، وليس خسائر االئتمان المتوقعة .التدفقا

يشمل احتساب معدل الفائدة الفعلي تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من 
 المعامالت التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة لحيازة أو إصدار أصل مالي أو التزام.معدل الفائدة الفعلي. تشمل تكاليف 

 العرض
 تشتمل إيرادات ومصروفات الفائدة المعروضة في قائمة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى على ما يلي:

؛ والفائدة المستهلكة المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعليةالفائدة على األصول المالية واإللتزامات المالية المقاسة بالتكلفة 
 على االستثمارات المالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

القيمة العادلة من خالل األرباح يتم عرض إيرادات ومصروفات الفائدة على األصول المالية واإللتزامات المالية األخرى ب
 أو الخسائر بصافي اإليرادات من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 التكلفة المستهلكة وإجمالي القيمة الدفترية
مالي عند المالي أو اإللتزام ال ألصل مالي أو إلتزام مالي تتمثل في القيمة التي تم بها قياس األصل‘ التكلفة المستهلكة’إن 

ً اإلستهالك المتراكم باستخدام طريقة الفائدة  ً المبالغ المسددة من المبلغ األصلي، زائداً أو ناقصا اإلعتراف المبدئي ناقصا
ئر االفعلية ألي فرق بين القيمة المبدئية والقيمة المستحقة، وبالنسبة لألصول المالية فيتم تعديلها مقابل أي مخصص لخس

 االئتمان المتوقعة.

في التكلفة المستهلكة لألصل المالي قبل تعديله بناء على مخصص خسائر ‘ إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي’يتمثل 
 االئتمان المتوقعة.

 نفيما يتعلق باألصول المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني عقب اإلعتراف المبدئي، فيتم احتساب إيرادات الفائدة م
خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المستهلكة لألصل المالي. إذا توقف االنخفاض االئتماني لألصلي المالي، تتم 

 معاودة احتساب إيرادات الفائدة على أساس اإلجمالي.

لفائدة من خالل دات افيما يتعلق باألصول المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني عند اإلعتراف المبدئي، يتم احتساب إيرا
تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل لالنخفاض االئتماني على التكلفة المستهلكة لألصل. ال تتم معاودة احتساب إيرادات الفائدة 

 على أساس اإلجمالي، حتى في حال تحسن مخاطر االئتمان لألصل .

م الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (في حال لعند احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد، يتم تطبيق معدل الفائدة 
 يتعرض األصل النخفاض ائتماني) أو يتم تطبيقه على التكلفة المستهلكة لاللتزام.
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 إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت ٣٫١٨

تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لألصل أو اإللتزام يتم إدراج إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت التي 
 المالي ضمن قياس معدل الفائدة الفعلية.

يتم اإلعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى بما في ذلك رسوم خدمات الحسابات ورسوم إدارة االستثمارات 
 عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة.وعموالت المبيعات ورسوم اإليداع ورسوم القروض الجماعية 

ارير المالية لمعيار التق فرعلل قد يخضع جزء من العقود مع العمالء التي ينتج عنها أداة مالية معترف بها في القوائم المالية
أوالً بتطبيق معيار  فرع. إذا كان الحال كذلك، يقوم ال١٥وجزء من معيار التقارير المالية الدولية رقم  ٩الدولية رقم 

ثم تقوم بتطبيق معيار التقارير  ٩لفصل وقياس الجزء من العقد الذي ينطبق عليه المعيار رقم  ٩التقارير المالية الدولية رقم 
 على الجزء المتبقي . ١٥المالية الدولية رقم 

فات التي يتم احتسابها كمصروتتعلق مصروفات الرسوم والعموالت األخرى بصورة رئيسية برسوم المعامالت والخدمات 
 في قائمة األرباح أو الخسائر عند تلقي الخدمات.

  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين ٣٫١٩
برصد مخصص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين استناداً إلى تقدير قيمة االمتيازات المستقبلية التي اكتسبها  فرعاليقوم 

 تقاعدهم. ويتم احتساب هذا المخصص استناداً إلى طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.الموظفون طوال مدة خدمتهم حتى 

في برنامج المعاشات للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا لقانون المعاشات والتأمينات  فرعاليساهم 
من ض فرعاليتم تحميل مساهمات و اعدية المحددةبدولة اإلمارات العربية المتحدة. وهو برنامج المساهمات التق االجتماعية

نوني وضمي بسداد قاإلتزام  فرعالفي الفترة التي تتعلق بها. فيما يتعلق بهذا البرنامج، يكون لدى  الخسائر أوقائمة األرباح 
 .ها وال توجد أي التزامات بدفع التعويضات المستقبليةإستحقاق المساهمات المحددة عند

 المالية والتزامات القروضالضمانات  ٣٫٢٠

سداد دفعات محددة لتعويض المستفيد من الضمان عن الخسائر  فرعالتتمثل الضمانات المالية في العقود التي تتطلب من 
وفقا لشروط أداة الدين. تتمثل التزامات القروض في  ستحقاقالتي تكبدها نتيجة عجز مدين ما عن سداد الدفعات عند اإل

 دة لتقديم إئتمان وفقا لشروط وأحكام متفق عليها مسبقاً.االلتزامات المؤك

لضمان القيمة العادلة المبدئية على مدى فترة اإستهالك الضمانات المالية بقيمها العادلة ويتم إلتزامات بعتراف يتم مبدئياً اإل
ً الضمان الحقإلتزامات تسجيل  مالمالي. يت ندما تصبح ألية دفعة مستقبلية متوقعة )عأو بالقيمة الحالية المستهلكة بهذه القيمة  ا

 الدفعة محتملة السداد بموجب الضمان (أيهما أكبر).

ً عتراف وتم اإل ٩رقم التقارير المالية الدولية تم تحديد قيمة مخصص الخسائر وفقا لمعيار   بالمبلغ المعترف به مبدئيا ناقصا
 الفرع.باإليرادات المتبعة في عتراف وفقا لسياسة اإل مناسباً،قيمة اإليرادات المتراكمة، حيثما يكون 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمطبقة ٣٫٢١

ا يلي لم المالية. إن تطبيق م القوائمتم تطبيق التعديالت التالية على المعايير واإلطار الحالي من قبل الفرع في إعداد هذه 
    ينتج عنه تغييرات في صافي الربح أو حقوق الملكية للفرع المعلن عنه مسبقاً.

 التفاصيل
، ومعيار ٩قم ر معيار التقارير المالية الدولية(التعديالت على  المرحلة الثانية -إصالح معيار سعر الفائدة 

 ٤رقم  معيار التقارير المالية الدوليةو ٧رقم  المالية الدوليةمعيار التقارير و ٣٩المحاسبة الدولي رقم 
 )١٦رقم  معيار التقارير المالية الدوليةو

 من ابتداءً ساري 
 ٢٠٢١يناير  ١
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 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 (تابع)المعايير والتفسيرات الجديدة والمطبقة  ٣٫٢١

 ١٩-بفيروس كوفيد المتعلقةامتيازات عقود اإليجار " "عقود اإليجار ١٦تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ٢٠٢٠في مايو  .فيروس كورونا، تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين لجائحةنتيجة 
يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز والذي  ١٦الدولية رقم تعديل على معيار التقارير المالية 

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً ٢٠٢١مارس  ٣١لعقد اإليجار. في  الً يعد تعدي ١٩-كوفيداإليجار المتعلق ب
ً إضافي . ويمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات ٢٠٢٢يونيو  ٣٠إلى  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من  ا

الحاالت،  د اإليجار. في كثير منوعقعلى تعديالت تلك اللم تكن في الوقت الذي بها يقومون اإليجار هذه بنفس الطريقة التي 
سينتج عن ذلك محاسبة االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي أدت 

 .٢٠٢١يناير  ١التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد إن الدفع المخفض. عملية إلى 

 المالية.القوائم بمراجعة تأثير التعديل واستنتج إلى أنه ال يوجد تأثير جوهري لهذا التعديل على  لفرعاقام 

 :إصالح معيار سعر الفائدة

، تعديالت ٢المرحلة  -، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية (المجلس) "إصالح معيار سعر الفائدة ٢٠٢٠أغسطس  ٢٧في 
ومعيار  ٧رقم ومعيار التقارير المالية الدولية  ٣٩، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٩على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

). تتضمن المرحلة ايبورمن إصالح  ٢(المرحلة  ١٦معيار التقارير المالية الدولية رقم و ٤التقارير المالية الدولية رقم 
من عمليات اإلغاثة واإلفصاحات اإلضافية. تنطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من  عدداً  ايبورالثانية من إصالح 

 .رالمخاط") إلى سعر مرجعي بديل خاٍل من ايبورالسعر المعروض بين البنوك ("
، ٩التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  -المرحلة األولى من التعديالت، أي "إصالح معيار سعر الفائدة 

من إصالح ايبور)، والتي قدمت  ١" (المرحلة ٧رقم ومعيار التقارير المالية الدولية  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
ين البنوك السعر المعروض بة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم اليقين قبل االستبدال من إعفاءات مؤقتة لتمكين محاسب

 ويستمر ساري المفعول حتى، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١، للسنة المنتهية في ("ايبور") إلى سعر مرجعي بديل خاٍل من المخاطر
 وأداة التحوط. المتحوطعدم اليقين بشأن التدفقات النقدية لكل من البند  ينتهي

ً تخفيف ٢توفر تعديالت المرحلة  ً عملي ا عن متطلبات معينة في المعايير. تتعلق هذه اإلعفاءات بتعديالت على األدوات المالية  ا
أو عقود اإليجار أو عالقات التحوط عندما يتم استبدال سعر الفائدة القياسي في العقد بسعر مرجعي بديل جديد. توفر 

ً التعديالت أيض استثناًء الستخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغير في معدل الفائدة عند إعادة قياس التزام عقد  ا
سلة من توفر تعديالت المرحلة الثانية سل، اً اإليجار بسبب تعديل عقد اإليجار الذي يتطلبه إصالح معيار سعر الفائدة. أخير

حدث تغيير مطلوب بموجب إصالح معيار معدل الفائدة على بند اإلعفاءات من بعض متطلبات محاسبة التحوط عندما ي
 وبالتالي يمكن استمرار عالقة التحوط دون أي انقطاع.، مغطى و / أو أداة تحوط

 :ايبور إلى نتقالاال من تأثيرال
 االحتياطي، أصدر المنظمون الفيدراليون في الواليات المتحدة، بما في ذلك مجلس محافظي نظام ٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠في 

البنوك  توصي)، إرشادات إشرافية FDIC)، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (OCCالفيدرالي، ومكتب مراقب العملة (
، أصدر المنظمون ٢٠٢١أكتوبر  ٢٠. في ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الجديدة بالدوالر األمريكي بحلول  ايبورإصدار  بوقف

ً الفيدراليون في الواليات المتحدة بيان ً شتركم ا ً تكميلي ا الجديدة  ايبورإلصدارات  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١يكررون فيه تاريخ  ا
عد ذلك بوبما في ذلك المشتقات، ، جديدة بالدوالر األمريكي ايبوربالدوالر األمريكي. وذكروا كذلك أن الدخول في عقود 

 مخاطر تتعلق بالسالمة والصحة. سينتج عن ذلكالتاريخ 
وما  ٢٠٢٢بعد اآلن لتسعير المدفوعات الجديدة في عام  ايبورالرغم من أنه لن يتم استخدام  وتجدر اإلشارة إلى أنه على

ً إال أنه سيستمر رسمي، بعده ديسمبر  ٣١لمدة أسبوع وشهرين بعد  ليبورتوقف نشر  ، حيثعلى األقل ٢٠٢٣حتى عام  ا
 ٣٠حتى  اً شهر ١٢أشهر و ٦شهر واحد وثالثة أشهر و لفترة يوم واحد ولفترةبينما سيستمر نشر آجال االستحقاق ، ٢٠٢١
 للرجوع إليها. ٢٠٢٣يونيو 
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 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 (تابع)المعايير والتفسيرات الجديدة والمطبقة  ٣٫٢١

 (تابع) :ايبور إلى نتقالاال من تأثيرال
 التالية:من أجل التخفيف من مخاطر انتقال السعر، اتخذ الفرع الخطوات 

جميع هؤالء  وقام بإبالغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  ايبورالتي تم ربطها بمعدالت  واإللتزاماتحدد الفرع عقود األصول 
 .ايبورالمقترضين الهتمامهم بتحويل معدل 

دراج بند ترتيب إ تم، من جميع المقترضين المؤهلين وبعد موافقة المقترض ايبورحصل الفرع على قبول التغيير في انتقال 
احتياطي في مستند اتفاقية الضمان للتسهيالت االئتمانية. أكمل الفرع إدراج ترتيب الشرط االحتياطي في المستندات األمنية 

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١من جميع العمالء المؤهلين قبل 
حصل الفرع على موافقة مسبقة / تأكيد وترتيب شرط احتياطي في المستندات ، في مثل هذه العقود الجديدةوعالوة على ذلك، 

 لجميع هذه العقود الجديدة والقائمة المستحقة للتجديد. ARRاألمنية قبل منح التسهيل ويستخدم 
 يعتبر غير جوهري. ٢٠٢١ديسمبر  ٣١فإن تأثير تحول سعر الفائدة للسنة المنتهية في ، وبناًء عليه
الجديد مع انتشار الرابطة  ARRمن خالل تعديل  ARRو ايبورى ما ورد أعاله، قام الفرع بتخفيف االختالف بين باإلضافة إل

. لذلك، ARRو  ايبور") في أول مواجهة انتقالية. وبالتالي يتم تضييق الفرق بين ISDAالدولية للمقايضات والمشتقات ("
 عتبر غير جوهري.فإن تأثير تحول سعر الفائدة في السنوات الالحقة ي

 معايير صادرة ولكنها غير سارية بعد

ويسمح بالتطبيق  ٢٠٢١يناير  ١يسري عدد من المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد 
 في إعداد هذه القوائم المالية. اً المبكر؛ ومع ذلك، لم يقم الفرع بتطبيقها مبكر

 يكون للمعايير المعدلة التالية تأثير جوهري على القوائم المالية للفرع:ليس من المتوقع أن 

 )٣٧(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تكاليف إتمام العقد  -العقود المجحفة  •
 ٢٠٢٠ – ٢٠١٨تحسينات سنوية على معايير التقارير المالية الدولية  •
 )١٦(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –ام المقصود العقارات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخد •

 )٣معيار التقارير المالية الدولية رقم مراجع لإلطار المفاهيمي (تعديالت على  •
 ).١تصنيف اإللتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
عقود  - ١٧رقم  معيار التقارير المالية الدوليةعقود التأمين والتعديالت على  - ١٧رقم  معيار التقارير المالية الدولية •

 التأمين.
لمعايير التقارير المالية  ٢وبيان الممارسة  ١اإلفصاح عن السياسات المحاسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 ).الدولية
 ).٨لمحاسبة الدولي تعريف التقديرات المحاسبية (تعديالت على معيار ا •
عيار مالمالية (التحسينات السنوية على  باإللتزاماتفي المائة" إللغاء االعتراف  ١٠األدوات المالية: الرسوم في اختبار " •

 )٩ التقارير المالية الدولية
 )١٢ي ة الدولالضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة (تعديالت على معيار المحاسب •
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 األحكام والتقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة ٤

ً  القوائم الماليةإن إعداد  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  وفقا
مصروفات. واإليرادات واللتزامات واإلصول تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة لأل واالفتراضات التي

 .عن تلك التقديرات قد تختلف النتائج الفعلية

ية في بالتعديالت على التقديرات المحاسبعتراف تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. ويتم اإل
 بتلك التعديالت.يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر  الفترة التي

إن المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات 
 مبينة أدناه : القوائم الماليةلها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في  المحاسبية التي

 ت المقدمةالدفعاالقروض و على اإلئتمان المتوقعة خسائر

ً  ٩ ة رقملتقارير المالية الدوليايتطلب قياس خسائر انخفاض القيمة بموجب معيار  ، عبر جميع فئات األصول المالية حكما
على وجه الخصوص، اختيار المتغيرات االقتصادية الكلية المناسبة وتحديد ترجيح احتمالية التعثر في ظل الحالة األساسية و

وتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر انخفاض  وأفضل سيناريو وأسوأ حالة
القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. هذه التقديرات مدفوعة بعدد من العوامل والتغيرات التي يمكن أن تؤدي 

 إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

 القيمة العادلة للمشتقات

يتم تحديد القيمة العادلة للمشتقات غير المدرجة في أسواق نشطة من خالل استخدام طرق التقييم. تتضمن طرق التقييم 
في إجراء معاملة وفقا لشروط السوق االعتيادية، مرجع  )إن وجد(معامالت تتم بين أطراف مطلعة ولديهم الرغبة  استخدام

تكون بصورة فعلية بقيمة مماثلة وتحليل التدفقات النقدية المخصومة. تقوم  الحالية لألدوات األخرى والتي لقيمة السوق
ً  النماذج باستخدام البيانات  لكل من(إال أن هناك مجاالت مثل مخاطر االئتمان  ،الملحوظة فقط، حيثما يكون ذلك عمليا

ثر أن تقوم بوضع تقديرات لها. قد تؤ األسعار واالرتباطات التي تتطلب من اإلدارة وتقلبات )المالكين واألطراف المقابلة
 .على القيمة العادلة المعلنة للمشتقات التغييرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل

 ضرائب الدخل

لضرائب الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يلزم وضع تقديرات عند تحديد ضرائب الدخل. هناك  فرعاليخضع 
المعامالت والعمليات الحسابية التي يصعب فيها التأكد من القيمة الضريبية النهائية في ظل سياق األعمال االعتيادية.  بعض
بااللتزامات الضريبية المتوقعة بناًء على التقديرات بأن كانت هناك ضرائب إضافية ستكون مستحقة. عتراف باإل فرعاليقوم 

ً الضريبي النهائي  كون الناتجيعندما  فات ، تؤثر هذه الفروق على مصرولهذا األمر مختلفا عن المبالغ المعترف بها مبدئيا
 مخصصات الضريبة في الفترة التي تم تحديد الفروق بها . ضريبة الدخل ويتم رصد

 ةالضريبة المؤجلأصول مكانية استرداد إ

 ةإمكانية استرداد أصل الضريب إدراجيقوم الفرع بمراجعة إمكانية استرداد أصل الضريبة المؤجلة على أساس دوري. يتم 
 مةقائمن  هالربح أو الخسارة نتيجة االنخفاض في مخصص خسارة القرض أو القرض الذي تم شطب قائمةفي  المؤجلة

، تقوم اإلدارة بعمل تقديرات وتستخدم األحكام فيما يتعلق بما المؤجلة أصل الضريبةالمركز المالي لتحديد إمكانية استرداد 
 .ابلهمق المؤجلة أصل الضريبةإذا كان هناك هي أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى عكس المخصص الذي يتم تسجيل 

 تصنيف األصول المالية

إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي هي فقط تقييم نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ باألصول وتقييم ما 
 سداد أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األساسي القائم.
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 األحكام والتقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة (تابع) ٤

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

ألصول المرحلة  اً شهر ١٢االئتمانية المتوقعة لمدة يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مخصص يساوي الخسائر 
. تنتقل األصول إلى ٠٣أو المرحلة  ٠٢أو أصول الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة ألصول المرحلة ، ٠١

) ما ٩ة (وليعندما تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد معيار التقارير المالية الد ٠٢المرحلة 
الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأصل ما قد زادت بشكل كبير، 

 يأخذ الفرع في االعتبار المعلومات التطلعية النوعية والكمية المعقولة والداعمة.

 المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين

 الرئيسية التي تم استخدامها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للفرع:فيما يلي التقديرات 

تحديد العدد واألوزان النسبية للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات / السوق وتحديد المعلومات التطلعية ذات الصلة 
عم ذات ومات استشرافية معقولة وقابلة للديستخدم الفرع معل، بكل سيناريو. عند قياس نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة

والتي  ،يستخدم الفرع معلومات استشرافية معقولة وقابلة للدعم، صلة بكل سيناريو: عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 تستند إلى افتراضات للحركة المستقبلية للدوافع االقتصادية المختلفة وكيف ستؤثر هذه الدوافع على بعضها البعض.

يعتبر واحتمالية التخلف عن السداد: تشكل احتمالية التخلف عن السداد مدخالً رئيسياً في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
ات ويتضمن حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقع، كتقدير الحتمالية التخلف عن السداد على مدى أفق زمني معين

 للظروف المستقبلية.

الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد. وهي تستند إلى الفرق بين  وهي عبارة عنفي حالة التخلف عن السداد: الخسارة 
التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض الحصول عليها، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية المتكاملة.

عملية قياس القيمة العادلة وتقييمها: عند تقدير القيمة العادلة ألصل مالي أو التزام ما، يستخدم الفرع البيانات التي يمكن 
قييم يستخدم الفرع نماذج الت، مالحظتها في السوق إلى الحد الذي تتوافر فيه. في حالة عدم توفر مدخالت المستوى األول

 لمزيد من التفاصيل حول قياس القيمة العادلة. ٢٩المالية. راجع إيضاح  لتحديد القيمة العادلة ألدواته

 واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يةالنقد ٥
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
    

 ١٥٤،٧٠٧ ١٤٠،١٥٣     النقد في الصندوق
    العربية المتحدة المركزي:أرصدة لدى مصرف اإلمارات 

 ١،٥٥٠،٠٠٠ -  شهادات اإليداع
 ١،٣٠٠،٠٠٠ ٤٠٧،٧٥٤  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي صندوق اإليداع لليلة واحدة

 ٤٨١،٥٢٣ ٦٠٨،٣٧٤ ٥٫١ )٦٫١ودائع االحتياطي النقدي النظامي (إيضاح 
 ٣،٤٨٦،٢٣٠ ١,١٥٦،٢٨١  المركزيلدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة مجمل األرصدة 

يتم االحتفاظ باالحتياطي النقدي النظامي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بالدرهم اإلماراتي والدوالر  ٥٫١
ً . وفقاألمريكي ، يمكن للمؤسسات المالية سحبها في ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٨إلرشادات المصرف المركزي الصادرة في  ا

 على مدرارألغراض التسوية اليومية أو للتعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق المال  ٪١٠٠أي يوم بنسبة تصل إلى 
ً  ١٤طية لمدة ؛ مع ضمان أن متوسط المتطلبات اليومية على مدى فترة صيانة احتيايوما كامال . وعليه، يمكن يوما

ً استخدام هذا االحتياطي لتمويل العمليات اليومية للفروع. يتم احتساب رصيد االحتياطي النقدي النظامي كل شهر وفق  ا
 ة.لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وهو يرتكز على أرصدة ودائع العمالء القائم

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٤ 

 مستحق من البنوك ٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 
   

 ٣،١٢٧،٣٧٣ ١،٦١٣،٨٦١ مواضع سوق المال
 ١٦،٨٤٩ ١٧،٩٧٤ األرصدة المكشوفة لدى بنوك أخرى

 ٣،١٤٤،٢٢٢ ١،٦٣١،٨٣٥ مجمل المبالغ المستحقة من البنوك
 - (٤٠٤) ناقص: مخصصات لخسائر اإلنخفاض

 ٣،١٤٤،٢٢٢ ١،٦٣١،٤٣١ المستحقة من البنوكصافي المبالغ 

               ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  ٪٢٫٧إلى  ٪٠٫٠٢على اإليداعات في سوق المال من المحّملة تراوحت الفائدة 
 .)٪٢٫٧إلى  ٪٠٫٠٣: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(
 
 قروض ودفعات مقّدمة للعمالء ٧

 : مما يلي الدفعات المقدمةتتألف القروض و
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 

 ٣،٧٨٧،٨٥٤ ٣،٥٢١،١٥٨    السحب على المكشوف
 ٧،٧٨٦،٢١١ ٩،٠١٨،٦٦٥     قروض ذات األجل

 ١،٣٤٢،٩٩٥ ١،٠٩٩،٧٤٣     قروض مقابل إيصاالت األمانة
 ١،١٤٥،٢٠١ ٧٥٢،٤٣٣        الفواتير المخصومة

 ١،٣٧٢،٤٢٧ ٥٥٥،٠٠٦        أخرى
 ١٥،٤٣٤،٦٨٨ ١٤،٩٤٧،٠٠٥   والدفعات المقدمة مجمل القروض 

 (٣،٠٣٤،١٧١) (٣،٢٧٨،٤٢١)  ناقصاً: مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة
 ١٢،٤٠٠،٥١٧ ١١،٦٦٨،٥٨٤ للعمالءوالدفعات المقدمة صافي القروض 

               ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  ٪٧٫٧٥ - ٪٣٫٥بين  الدفعات المقدمةتراوحت الفوائد المحّملة على القروض و
 ).٪٧٫٧٥ - ٪٣٫٥: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 
   

 ١٩٦،٥١١ ٢٣٨،٠٤٠ )٢و  ١األداء (المرحلة  -الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف 
 ٢،٨٣٧،٦٦٠ ٣،٠٤٠،٣٨١     )٣غير العاملة (المرحلة  -المتوقعة على القروض والسلف الخسائر االئتمانية 

 ٣،٠٣٤،١٧١ ٣،٢٧٨،٤٢١ لخسائر انخفاض القيمة اتمخصص
 : فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة

 اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة  
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي درهم إماراتيألف  ألف درهم إماراتي 
     

 ١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في 
 ٢،٨٢٩،٥٢٨ ٢،٦١٧،٧٨٠ ١٠٦،٠٦٩ ١٠٥،٦٧٩ ٢٠٢٠يناير 

 ٥٤٩،٦٢٠ ٥٦٤،٨٥٧ (٢٠،٢٢٦) ٤،٩٨٩ صافي (الردود) / رسوم انخفاض القيمة
 (١٣٧،٢٦٦)  (١٣٧،٢٦٦)  - - المستردات

 ٤١٢،٣٥٤  ٤٢٧،٥٩١  (٢٠،٢٢٦) ٤،٩٨٩ صافي -القيمة خسائر انخفاض 
 (٢٠٧،٧١١)  (٢٠٧،٧١١)  - - المبالغ المشطوبة

 ٣،٠٣٤،١٧١ ٢،٨٣٧،٦٦٠ ٨٥،٨٤٣ ١١٠،٦٦٨ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ٥٤٤،٨١٦ ٥٠٣،٢٨٧ ٢٦،٦٨٥ ١٤،٨٤٤ صافي رسوم اإلنخفاض

 (٥٤،٨٣٨) (٥٤،٨٣٨) -  - المستردات
 ٤٨٩،٩٧٨ ٤٤٨،٤٤٩ ٢٦،٦٨٥ ١٤،٨٤٤ صافي -خسائر انخفاض القيمة 

 (٢٤٥،٧٢٨) (٢٤٥،٧٢٨) -  - المبالغ المشطوبة
 ٣،٢٧٨،٤٢١ ٣،٠٤٠،٣٨١ ١١٢،٥٢٨ ١٢٥،٥١٢ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
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As on 31 December 2021   اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٥ 

 إستثمارات في األوراق المالية ٨
فرع لالحتفاظ ألنها استثمارات يخطط ال المستهلكةكأصول مالية بالتكلفة  الفواتير النقديةحدد الفرع االستثمارات التالية في 

مالية  ولكأصبها على المدى الطويل ألسباب استراتيجية. قام الفرع بتصنيف أدوات حقوق الملكية والسندات الحكومية 
 ة، حيث يتم تحقيق هدف الفرع من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدياألخرى ةالشامل اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل 

 وبيع األصول المالية.
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ وفقاً للفئة

 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 
   المستهلكة: التكلفةاألصل المالي ب
 - ٩٨٩،٤٥٠ الفواتير النقدية

   اإليرادات الشاملة األخرىمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول
 ١٦٦،٥٥٧ ١١٠،٧٦٠ سندات الدين

 - ٣٨،٦١٨ األوراق المالية
 (٢٠،٠٤١) (٥٨،٥٠٠) حركة احتياطي القيمة العادلة

 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢٨ 
 - (٧) األصول المالية بالتكلفة المستهلكةناقصاً: مخصصات خسائر 

 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١ 

 )٪١٫٩٣: ٢٠٢٠( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  ٪٠٫٣٨ بنسبة يتم اكتساب فائدة على االستثمار
 ألف درهم إماراتي درهم إماراتيألف  

   وفقاً لكونه مدرج أو غير مدرج:
   

   ـكلفة المستهلكةاألصول المالية بال
 - ٩٨٩،٤٥٠ مدرجة

   اإليرادات الشاملة األخرىاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ١٤٨،١٩٢ ٩٢،٣٩٥ مدرجة

 ١٨،٣٦٥ ٥٦،٩٨٣ غير مدرجة
 (٢٠،٠٤١) (٥٨،٥٠٠) إحتياطي القيمة العادلةالحركة في ناقصاً: 

 - (٧) القيمة إنخفاضناقصاً: مخصصات خسائر 
 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١ 
 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي للنوع: وفقاً 
   

   أوراق دين:
 ١٤٨،١٩٢ ١،٠٨١،٨٤٥ مدرجة

 ١٨،٣٦٥ ١٨،٣٦٥ غير مدرجة
   أوراق حقوق ملكية:

 - ٣٨،٦١٨ غير مدرجة
 (٢٠،٠٤١) (٥٨،٥٠٠) الحركة في إحتياطي القيمة العادلةناقصاً: 

 - (٧) القيمة إنخفاضناقصاً: مخصصات خسائر 
 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١ 

: ٢٠٢٠مليون درهم إماراتي ( ٩٨٩٫٤٥قام الفرع بشراء سندات دين بقيمة ، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
  ال شيء).

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٦ 

 عقارات ومعّدات  ٩

 
 األثاث والتركيبات

إيجارية وتحسينات  
 السيارات

 والمعدات األخرى
 حقأصول 

 اإلجمالي االستخدام
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 

     التكلفة
 ٥١،١٤٦ ١٦،٠٨٤ ٦،٧٨٣ ٢٨،٢٧٩ ٢٠٢٠يناير  ١في 

ير بموجب معيار التقارتأثير إعادة التقييم 
 ١٦المالية الدولية رقم 

- - ١٩،٠٤٨ ١٩،٠٤٨ 

 ٥،١٣٩ ٣،٧٤٥ ٨٨٤ ٥١٠ االضافات
 (٢٤٩) - (١٧٠) (٧٩) اإلستبعادات

 ٧٥،٠٨٤ ٣٨،٨٧٧ ٧،٤٩٧ ٢٨،٧١٠ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ٩،٤٢٥ - ٦٨٩ ٨،٧٣٦ االضافات

 (٤،٧٠٣) (١،٨٠٤) - (٢،٨٩٩) اإلستبعادات 
 ٧٩،٨٠٦ ٣٧،٠٧٣ ٨،١٨٦ ٣٤،٥٤٧ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

     
     االهالك المتراكم

 ٣٥،٢٢٤ ٨،٩٣٣ ٥،٦٤١ ٢٠،٦٥٠ ٢٠٢٠يناير  ١في 
 ١٢،٢٢٤ ٩،٦٦٩ ٥٦٥ ١،٩٩٠ المحّمل خالل العام

 (٢٣٦) - (١٦٢) (٧٤) اإلستبعادات 
 ٤٧،٢١٢ ١٨،٦٠٢ ٦،٠٤٤ ٢٢،٥٦٦ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 ١٠،٩٩٩ ٧،٩١٤ ٧٥٠ ٢،٣٣٥ المحّمل خالل العام
 (٢،٧٤٣) - - (٢،٧٤٣) اإلستبعادات 

 ٥٥،٤٦٧ ٢٦،٥١٦ ٦،٧٩٤ ٢٢،١٥٨ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
     

     صافي القيمة الدفترية
 ٢٧،٨٧٢ ٢٠،٢٧٥ ١،٤٥٣ ٦،١٤٤ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ٢٤،٣٣٨ ١٠،٥٥٧ ١،٣٩٢ ١٢،٣٨٩ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

 أصول أخرى ١٠
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح 
 ألف درهم إماراتي إماراتيألف درهم   

 ٦٩،٣٥٧ ٥٤،٨٩٨  الفوائد المستحقة المدينة
 ٢،٤٠٤ ٢،٨٨٥  المدفوعات المسبقة

 السلف مقابل السندات غير القابلة للتحويل 
 أرصدة مدينة أخرى

 ٣٨،٦١٨ 
١٠،٩٦٢ 

- 
٩،٨٥٥ 

  ٨١،٦١٦ ١٠٧،٣٦٣ 

الهيكلة مع الفرع الذي تم بموجبه إنهاء جزء من في ترتيبات إعادة مقترضة ، دخلت شركة ٢٠٢٠ يونيو ٢٩في  ١٠٫١
. لم يتم بعد تخصيص هذه السندات غير  مليون درهم إماراتي. ٣٨٫٦١٨القرض مقابل سندات غير قابلة للتحويل بقيمة 

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١القابلة للتحويل لصالح الفرع كما في 

 المستحق إلى البنوك ١١
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 درهم إماراتيألف  ألف درهم إماراتي 

 ١٠،٣٦٠ ٥٦،٣٩٣ أرصدتنا المكشوفة لدى بنوك أخرى ودائع تحت الطلب
 ٤٢ ٥١٤،٢٢٠ الودائع ذات أجال

 ١٠،٤٠٢ ٥٧٠،٦١٣ 

إلى  ٪٠٫٠٣: ٢٠٢٠(٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  ٪١٫٩٢إلى  ٪٠٫٠١تراوحت الفوائد على الودائع ألجل من 
٢٫٠٢٪(. 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٧ 

 من العمالء الودائع ١٢
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 
   

 ٥،٧٠٢،٤١٢ ٦،٢٧١،٥٩٠ ودائع تحت الطلب
 ٩،٩١٤،٩١٤ ٥،٩٥١،٣٦٨ ودائع ألجل

 ٥١١،١٦٤ ٥٢١،٦١٦ ودائع االدخار
 ٣،٩٩٢ ٣،٤٦١ ودائع أخرى

 ١٦،١٣٢،٤٨٢ ١٢،٧٤٨،٠٣٥ 

 عن طريق الطرف المقابل
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 
   

 ١١،٨٠٣،٣٨٤ ٨،٥٢٤،٩٤٠ الشركات -القطاع الخاص 
 ٣،٧٦٢،٤٢٣ ٣،٥٤٨،٥١٥ األفراد -القطاع الخاص 

 ٥٦٦،٦٧٥ ٦٧٤،٥٨٠ مؤسسة مالية غير مصرفية
 ١٦،١٣٢،٤٨٢ ١٢،٧٤٨،٠٣٥ 

 إلتزامات أخرى ١٣
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاحات 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

 
   

 ٩٣،٩٨٥ ٢٢،٧٧٩  الفوائد المستحقة الدفع
 ١٩،٢٦٣ ٢٠،٧٦٦  مزايا نهاية الخدمة الموظفين

 ٨،٢٩٤ ١٠،٢٢٢ ٢٣ مخصص للضرائب 
 ٢٦،٢٠٩ ٩٨،٨٦٨  شيك مصرفي

 ٧،٧٦٢ ٣٨،٨٢٠  خسائر اإلئتمان المتوقعة على اإلنكشافات غير الممولة
 ١٦،١٤٦ ٥،٨٤٢ ١٣٫١ إلتزامات عقود اإليجار

 - ١١،٠١٧  الدائنون المتنوعون
 - ٨٦،٠٩٣  سلف من المقترض

 ٢٧،٨٥٨ ٤١،٦٠٧  أخرى
  ١٩٩،٥١٧ ٣٣٦،٠١٤ 

 عقود اإليجارإلتزام  ١٣٫١
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي

 ٢،٧٥٦ ١٦،١٤٦ يناير ١كما في 
 ١٩،٠٤٨ (١،٨٠٤) )١٦معيار التقارير المالية الدولية (تأثير إعادة التقييم بموجب 

 ٣،٧٤٥ - االضافات
 ٧٠٤ ٢٩٠ مصروفات الفوائد

 (١٠،١٠٧) (٨،٧٩٠) مدفوعات نقدية
 ١٦،١٤٦ ٥،٨٤٢ ديسمبر ٣١في 

 

 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٨ 

 رأس المال المخصص  ١٤
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 
   

 ٧٦٠،٠٠٠ ٧٦٠،٠٠٠ رأس المال المخصص

لمصرف ايمثل ذلك المبلغ المستلم من رأس المال المخصص من قبل المركز الرئيسي لفروع اإلمارات العربية المتحدة. قام 
                     ىإلإماراتي  درهم مليون ٣٩٠بزيادة رأس المال المخصص من المركز الرئيسي من  ٢٠١٥ديسمبر  ٢١بتاريخ 

 . تمويل إضافي مقدم من المركز الرئيسي ن خاللممليون درهم إماراتي  ٧٦٠

 اإلحتياطي القانوني  ١٥
ً وفق من صافي أرباحه  ٪١٠، يحتاج الفرع إلى تخصيص ما ال يقل عن ١٩٨٠) لسنة ١٠لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( ا

من رأس المال المخصص  ٪٥٠السنوية لالحتياطي القانوني والقانوني غير القابل للتوزيع حتى يساوي هذا االحتياطي 
لم يتم ، مليون درهم) ١٣٧٫٧٤: خسارة قدرها ٢٠٢٠رهم (مليون د ٢٦٦٫١٢٤للفرع. بما أن صافي خسائر الفرع بلغت 

 إجراء أي تحويل خالل العام.

 إحتياطي اإلنخفاض العام ١٥٫١
ً وفق لتعميم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، إذا كان المخصص بموجب توجيهات المصرف المركزي يتجاوز  ا

، يجب تخصيص هذه الزيادة من األرباح خالل أي فترة ٩رقم معيار التقارير المالية الدولية المخصص المحسوب بموجب 
د ترولن يتم تعديل هذا االحتياطي لمخصصات الزيادة المستقبلية.  ٩الدولية لتقارير المالية اإلى احتياطي معيار  المرّحلة

 على النحو التالي: هذهالتفاصيل 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي تيألف درهم إمارا 

الصادر عن مصرف  ٢٨/٢٠١٠مخصص محدد بموجب التعميم 
 ٢،٨٣٧،٦٦٠ ٣،٠٦٩،٣٧٨ اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٢،٩٨٢،٥٥٦ ٢،٩٨٥،٩٠٥ ٩ ةالدولي بموجب معيار التقارير المالية ٠٣ناقصاً: مخصص المرحلة 
 - ٨٣،٤٧٣ مخصص محدد محّول إلى احتياطي انخفاض القيمة

  -     -       الرصيد الُمرحل من السنة السابقة
 - (٦٣،٦٦٦) الرصيد الختامي

   
   مجّمع كما في نهاية السنة -احتياطي انخفاض القيمة 

الصادر عن مصرف  ٢٨/٢٠١٠األحكام المجمعة بموجب التعميم 
 ١٥٦،٧٠٣ ١٦٢،٨٧٩ اإلمارات العربية المتحدة المركزي

ً ناقص  معيار التقارير الماليةبموجب  ٠٢والمرحلة  ٠١: أحكام المرحلة ا
 ٢٠٤،٢٧٤ ٢٤٨،٢٧٤ ٩ رقم ةالدولي

 - - مخصص محدد محّول إلى احتياطي انخفاض القيمة العام

ً وفق ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المرجحة بمخاطر االئتمان كما في  األصولمن  ٪١٫٥احتسب الفرع المخصص العام على أنه   ا
تم إصداره من قبل ، كما ٩رقم  ةالدولي معيار التقارير الماليةلإليضاح اإلرشادي للبنك والمؤسسات المالية بشأن تطبيق 

من األصول  ٪١٫٥. الفرق المتزايد الناتج بين يتم تحويل ٢٠١٨في مارس  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
ة إلى احتياطي رّحلمجتمعة من خسائر االئتمان المتوقعة من األرباح الم ٢و  ١المرجحة بمخاطر االئتمان والمرحلة 

 انخفاض القيمة غير القابل للتوزيع.

ً  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١قام الفرع باحتساب مخصص محدد كما في  مصرف اإلمارات العربية لإلرشادات الصادرة عن  وفقا
ً . يتم تحويل الفرق المتزايد الناتج بين المتحدة المركزي المركزي  العربية المتحدة اإلماراتلمصرف  المخصص المحدد وفقا

 إلى احتياطي انخفاض القيمة غير القابل للتوزيع. المرّحلةوالمرحلة الثالثة من خسائر االئتمان المتوقعة من األرباح 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٩ 

 (تابع) اإلحتياطي القانوني  ١٥
 (تابع) إحتياطي اإلنخفاض العام ١٥٫١

عن مصرف الصادر  ٢٨/٢٠١٠ع بموجب التعميم ، بلغ المخصص المجمّ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
)، إماراتي مليون درهم ١٥٦٫٧٠٣: ٢٠٢٠(إماراتي مليون درهم  ١٦٢٫٨٧٩ما قيمته  اإلمارات العربية المتحدة المركزي

مليون درهم  ٢٤٨٫٢٧٤ما قيمته  ٢ والمرحلة ١في المرحلة  ٩ ةالدولي معيار التقارير الماليةبينما بلغ المخصص بموجب 
عن مصرف اإلمارات العربية الصادر  ٢٨/٢٠١٠إماراتي). لذلك، ووفقاً للتعميم  درهممليون  ٢٠٤٫٢٧٤: ٢٠٢٠إماراتي (

 ، ال يوجد أي شرط لتقسيم أي احتياطي مجمع النخفاض القيمة.المتحدة المركزي
 إيرادات الفوائد  ١٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 

   الفائدة من:
 ٧٠،٣٢٥ ١٧،٩٣٤ لمؤسسات المالية / البنوكقروض ودفعات مقدمة 
 ٥٤٨،٨١٣ ٤٠٤،٦٣٢ لعمالءقروض ودفعات مقدمة 

 ٣،١٢٢ ٣،٨٨٧ إستثمارات في األوراق المالية
 ٦٢٢،٢٦٠ ٤٢٦،٤٥٣ 

 مصروفات الفوائد  ١٧
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي إماراتيألف درهم   

    الفائدة على:
 ١٩،٣٦١ ٦،٨٦٤  المؤسسات المالية / البنوك

 ٢٣١،٨٩٣ ٦٩،٣٨٦  الودائع من العمالء
  ٢٥١،٢٥٤ ٧٦،٢٥٠ 

 إيرادات الرسوم والعموالت ١٨
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 

 ٢٢،٠٤٥ ١٦،٦٨٦ الشركات
 ٢٥،٣٧٥ ١٦،٢٧٢ رسوم المعالجة
 ٩،٢٩٤ ١٥،٣٠٢ تجارة التجزئة

 ١٥،٧٢٨ ١٢،٨٥٩ تمويل التجارة والضمانات
 ٧،٥٢٢ ٦،٩٦٤ رسوم البريد والسويفت

 ١١،٦٦٠ ١١،٧٦٩ أخرى
 ٩١،٦٢٤ ٧٩،٨٥٢ 

 مصروفات الرسوم والعموالت ١٩
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

 ٢،٥٤٣ ١،١١٨  للوكالءالعموالت 
  ٢،٥٤٣ ١،١١٨ 

  أخرى تشغيلية إيرادات ٢٠
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
    

 ٢٠،٣٢٤ ١٨،١٣٧  إيرادات ترجمة العمالت األجنبية
 ٣،٧٨٧ ٥،٨٥٣  أخرى 

  ٢٤،١١١ ٢٣،٩٩٠ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٠ 

 موظفينمصروفات ال ٢١
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 درهم إماراتي ألف ألف درهم إماراتي  

 ٥٤،٦٥٩ ٥٧،٠٦٨  رواتب موظفين ومخصصات
 ٢،٤٩٥ ٢،٩٢٨  مزايا التقاعد

 ١،٩٧٢ ٢،٣٨٥  أخرى
  ٥٩،١٢٦ ٦٢،٣٨١ 

 مصروفات عمومية وإدارية ٢٢
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

 ٨،٤٤٩ ٨،٩٥٠  حساب اإلدارة المركزية
 ٢،٢٨٠ ٣،٧٦٥  مصروفات اإليجار

 ١١،٥٩٤ ١٢،٧١٢  الرسوم القانونية والمهنية
 ١٧،٩٦٥ ١٥،٩٩٢  الرسوم النثرية

 ٥،٦٨٠ ٣١٨  مصروفات متنوعة أخرى
  ٤٥،٩٦٨ ٤١،٧٣٧ 

 الضرائب ٢٣
يتم رصد مخصص للضرائب وفقا للقوانين السارية في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة فيما يتعلق باحتساب 

 الدفع.الضريبة مستحقة 
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

    الحركة في مخصص الضرائب
 ٢٦،٥٢٠ ٨،٢٩٤  يناير ١الرصيد في 

 ٨،٢٩٤ ٧،٠٠٦  حساب ضريبة العام الحالي
 ٦،٩٨٠ ٦،٥٥٧  حساب ضريبة السنة السابقة

 (٣٣،٥٠٠) (١١،٦٣٥)  الضرائب المدفوعة
 ٨،٢٩٤ ١٠،٢٢٢  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

    مصروفات الضرائب الحالية
 ٨،٢٩٤ ٧،٠٠٦  مخصص ضريبة السنة الحالية

 ٦،٩٨٠ ٦،٥٥٧  المخصصات المقدمة لضريبة السنة السابقة
 ١٥،٢٧٤ ١٣،٥٦٣  إجمالي مصروفات الضرائب الحالية

 ٧٨،٨٣٣ ٧٦،٧٠٧  الضريبة المؤجلة
 ٩٤،١٠٧ ٩٠،٢٧٠  إجمالي مصروف ضريبة الدخل

على األرباح الناتجة الخاضعة للضريبة في  ٪٢٠يتم تحديد رسوم الضريبة من خالل تطبيق معدل الضريبة الرسمي البالغ 
 إمارة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

 ٤١،٤٧٠ ٣٥،٠٣٠  الخاضع للضريبةالربح 
    

 ٨،٢٩٤ ٧،٠٠٦  ٪٢٠ -ضريبة الدخل بمعدل الضريبة المطبق 
 ٧٨،٨٣٣ ٧٦،٧٠٧  استخدام الضرائب المؤجلة

 ٦،٩٨٠ ٤،٣٥١  الضريبة عن السنوات السابقة
 ٩٤،١٠٧ ٨٨،٠٦٤  مصروفات الضرائب

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤١ 

 الضرائب (تابع) ٢٣
ال تسمح قوانين الضرائب بتعديل الخسارة الضريبية المتكبدة في إمارة ما مع أرباح ضريبية إلمارة أخرى. لذلك، في عام 

، تم احتساب مصروفات الضرائب لفروع البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة على األرباح الخاضعة للضريبة ٢٠٢١
، تم احتساب مصروف الضرائب على األرباح ٢٠٢٠الناتجة عن فروع البنك في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، وفي عام 

 ي أبوظبي ورأس الخيمة.الخاضعة للضريبة المتولدة من قبل فرعي البنك في امارات

 الضريبة المؤجلة

والفائدة المعلقة. فيما يلي الحركة في  الدفعات المقدمةتتألف الضريبة المؤجلة من مخصصات انخفاض قيمة القروض و
 : خالل السنةالضريبة المؤجلة 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

    

 ٣٨٧،٩٩٣ ٣٠٩،١٦٠  يناير ١الرصيد في 
 (٧٨،٨٣٣) (٧٦،٧٠٧)  اإلستخدام خالل العام

 ٣٠٩،١٦٠ ٢٣٢،٤٥٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 المحتملةاالرتباطات وااللتزامات  ٢٤

في أي وقت ارتباطات قائمة لتقديم ائتمان. تتخذ هذه االرتباطات شكل تسهيالت قروض معتمدة. تنطوي  الفرعيكون لدى 
 .ال تتجاوز الفترة االعتيادية للتأمين والتسويةإلتزام التزامات القروض القائمة على فترات 

 .م تجاه األطراف األخرىبتقديم ضمانات مالية واعتمادات مستندية لضمان وفاء العمالء بالتزاماتهالفرع يقوم 

مدرجة في الجدول التالي حسب فئة كل منها. إن المبالغ الواردة في  المحتملةإن المبالغ التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات 
ً هذا الجدول فيما يتعلق باالرتباطات تفترض أن المبالغ قد تم دفعها بالكامل   كما أن المبالغ الواردة في هذا الجدول ،مقدما

خ التقرير في بها في تاريعتراف ما يتعلق بالضمانات واالعتمادات المستندية تمثل أقصى خسارة محاسبية يمكن أن يتم اإلفي
 .حالة عجز األطراف المقابلة عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية

 ديسمبر: ٣١في  بالفرعالخاصة  المحتملةفيما يلي االرتباطات وااللتزامات 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي درهم إماراتي ألف  

 ٣٥٣،٦٤٠ ٤٠٧،١٢٣  خطابات االعتماد
 ٦٨٨،١٧٢ ٧٦١،٨٧٧  ضمانات

 ١،٩٤٢،١٤٥ ١،٣٠٦،٧٠٥  ارتباطات قروض غير مسحوبة
 ٤،٠٣٩،٩٧٣ ٣،٤٧٥،٢٣٣  العمالت األجنبية وااللتزامات اآلجلة

  ٧،٠٢٣،٩٣٠ ٥،٩٥٠،٩٣٨ 

أعاله دون أن يتم تقديمها بشكل كلي أو جزئي. لذلك، فإن المبالغ ال تمثل تدفقات  المحتملةقد تنتهي االرتباطات وااللتزامات 
 .نقدية مستقبلية متوقعة

 المحتملةااللتزامات  ٢٤٫١

طالبات أو دعاوى حتى تاريخه كما لم تكن هناك أية م محتملةأي التزامات الفرع لم يكن لدى ، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
 بإجراء أيةالفرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في دولة التأسيس. لم يقم  هأو إجراءات تنظيمية مرفوعة ضد
أن مثل هذه اإلفصاحات قد تكون مضرة الفرع عن ذلك، حيث يعتقد  الناتجة المحتملةإفصاحات أخرى بشأن االلتزامات 

 زه.بمرك

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٢ 

 حكمهاالنقدية وما في   ٢٥
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

    أشهر ٣مستحق خالل 
 ١،٩٣٦،٢٣٠ ١،١٥٦،٢٨١  النقدية واألرصدة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 ٢،٧٤١،٧٠٨ ١،٣٠١،٦٥٧  مبالغ مستحقة من البنوك 
 ١١٠،١٩٠ ٢٧٥،٤٧٥  مستحق من المركز الرئيسي والفروع

 (١٠،٤٠٣) (٥١٤،٢٢٠)  مبالغ مستحقة للبنوك 
 (٧٠١،٣١٥) (٥٥،١٥٢)  مستحق للمركز الرئيسي والفروع 

 ٤،٠٧٦،٤١٠ ٢،١٦٤،٠٤١  النقدية وما في حكمها في قائمة التدفقات النقدية 

 إدارة المخاطر المالية ٢٦

 مقدمة ونظرة عامة ٢٦٫١

في إدارة المخاطر وتوفير عائدات للمساهمين بما يتوافق مع سجل المخاطر المقبولة. تكمن  للفرعيتمثل الهدف الرئيسي 
ولكن تتم إدارتها من خالل إجراءات تحديدها وقياسها ومراقبتها باستمرار، وهي تخضع لحدود  الفرعالمخاطر في أنشطة 

في تحقيق أرباح كما أن كل فرد داخل المصرف المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هامة الستمرارية 
 . للمخاطر المتعلقة بمسؤولياتهالفرع يخضع للمساءلة عن تعرض الفرع 

 للمخاطر الرئيسية التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية: الفرع يتعرض 

 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 مخاطر تشغيلية 

واإلطار العام الفرع لكل من المخاطر المبينة أعاله، كما يصف أهداف الفرع يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض 
 .لرأس المالالفرع المخاطر والسياسات واإلجراءات المتبعة من قبله لقياس وإدارة المخاطر، باإلضافة إلى إدارة إلدارة 

 إطار إدارة المخاطر ٢٦٫٢

 خالل اإلطار العام إلدارة المخاطر بما يلي :من الفرع يقوم 

 وضع مبادئ ومعايير عامة بغرض إدارة كافة المخاطر والتحكم فيها، وتعميم هذا السلوك في المنشأة ؛• 
 ؛ طرح إطار ولغة مشتركة لزيادة الوعي حول إجراءات إدارة المخاطر• 
 .تحديد نطاق واضح للمسؤولية والمساءلة عن إدارة المخاطر • 
 

تشتمل المكونات األساسية إلطار إدارة المخاطر على تصنيفاتنا للمخاطر باإلضافة إلى مبادئ ومعايير المخاطر وتحديد 
والمسؤوليات وهيكل الحوكمة الخاص بنا. كما تتضمن تعريفا واضحا للشروط الرئيسية لضمان استخدامنا لها بشكل  األدوار
 .منتظم
الحوكمة المؤسسي الذي يضع القواعد والعمليات والسياسات من خالل لجنة اإلدارة العليا أعمال تنفيذ إطار الفرع يباشر 
 .للفرع

  

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٣ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦

 إطار إدارة المخاطر (تابع) ٢٦٫٢

 مبادئ المخاطر

رسها في غالفرع تقوم لجنة إدارة مخاطر بتطبيق مبادئ المخاطر. إن هذه المبادئ تصف ثقافة إدارة المخاطر التي يرغب 
وتبنيها، حيث تقدم أساس إطار المخاطر المعدل. يجب أن تتوافق كافة القرارات واألنشطة الخاصة بإدارة المخاطر مع تلك 

 . تشتمل هذه المبادئ على ما يلي:الفرعناها المبادئ العامة إلدارة المخاطر التي يتب

 الموازنة بين المخاطر واالمتيازات

 يتماشى مع إستراتيجية الفرع وضمن تقبل، حيث الفرعيتم قبول المخاطر في إطار دعم متطلبات أصحاب المصالح لدى 
 ً  .المخاطر المحددة مسبقا

 المسؤولية

ول باالعتبار مسؤولياتنا االجتماعية عند قب الفرعمسؤوالً عن ضمان قبول المخاطر بشكل منظم ومحدد. يضع  الفرعيعتبر 
 .لتحقيق عائدات المخاطر

 المساءلة

يتم قبول المخاطر فقط ضمن الصالحيات المتفق عليها وبحيث تتوافر البنية التحتية والموارد المناسبة. يجب أن تكون هناك 
 وتقارير واضحة بخصوص قبول المخاطر.ورقابة  شفافية

 التوقع

 إلى توقع المخاطر المستقبلية وإلى ضمان الوعي بكافة المخاطر. الفرعيسعى 

 إدارة المخاطر

 قسم إدارة مخاطر متخصص، يتمتع بخبرة كبيرة في مختلف أنواع المخاطر والسيناريوهات االقتصادية. الفرعيوجد لدى 

. إن قسم الفرعمسؤولة بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر التي يتعرض لها  الفرعإن إدارة 
المخاطر مسؤول عن تطبيق إجراءات المخاطر والمحافظة عليها، وذلك لضمان تحقيق عملية رقابية مستقلة. يعمل  إدارة

يقوم  .الفرعالمخاطر عن كثب مع المؤسسات التجارية لدعم أنشطتها، في حين يقوم باحتراز حجم المخاطر لدى  قسم إدارة
أصول إلتزام لضمان  )اإلجراءات والنظم(بفرض آليات احترازية لمراقبة المخاطر والتحكم فيها  قسم إدارة المخاطر

لمعايير الخاصة بهذه السياسة. كما يقوم قسم إدارة المخاطر المخاطر بالشروط المتفق عليها وا المخاطر الفردية ومحافظ
الكائن  للفرعاالئتمان وسياسة المخاطر وتقارير إدارة المحفظة على المركز الرئيسي  أيضا بمراجعة وعرض كافة طلبات

 في مومباي.

ودراسة الفرص المتاحة من إعادة تقييم اإلجراءات ككل باإلضافة إلى عوامل المخاطر الكامنة والضوابط  الفرعيواصل 
االستفادة من مبادرات إدارة المخاطر التنظيمية. لالستفادة من األزمة وإضافة القيمة التي تتجاوز مجرد االلتزام،  خالل

اإلطار هو عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال حيث تستخدم هذه العملية لتقييم رأس المال لتغطية  وأحد أجزاء هذا
لديه رأس المال  الفرع. وقد أوضحت عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال أن ١الدعامة  غير المتضمنة فيالمخاطر 

لديه قدرة كافية على تحمل المخاطر حيث يبلغ مستوى الثقة  الفرعطارئة كما أن  الكافي لمواجهة أي ظروف أو تصورات
  .٪ ٩٩٫٩لديه 

األنظمة الرقابية كما قام بتزويد فريق إدارة المخاطر بالدعم الكافي من خالل نظم بوضع السياسات واإلجراءات و الفرعقام 
المخاطر واألدوات الالزمة لقياس المخاطر واإلبالغ عنها وذلك للتمكن من مراقبة المخاطر والتحكم فيها ومراجعتها  إدارة

  وإدارتها.
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦

  مخاطر االئتمان ٢٦،٣
لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو طرف مقابل عن الوفاء  الفرعتتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض 

الدفعات المقدمة و القروضلخسائر مالية، وتنشأ تلك المخاطر من الفرع التزاماته التعاقدية مما يترتب عليه تكبد  بتعهداته/
. تتم رعالفيقوم بها وبعض األصول األخرى التي سسات المالية والمشتقات للعمالء والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤ

مراقبة مخاطر االئتمان بصورة فعالة وفقا للسياسات االئتمانية التي ُتحدد بوضوح صالحيات وسياسات وإجراءات 
 قع الجغرافي.المخاطر حسب قطاع العمل والمو تتركيزااإلقراض. تنطوي إدارة مخاطر االئتمان أيضا على مراقبة 

 إدارة مخاطر االئتمان
يتم تحديد إجراءات إدارة مخاطر االئتمان على مستويات األعمال التي تنطوي على سياسات وإجراءات محددة والتي يتم 

بوضع إجراءات لمراجعة جودة االئتمان بغرض المصرف تطبيقها على بيئات المخاطر المختلفة وأهداف األعمال. قام 
تتضمن  .الممكنة في جدارة األطراف المقابلة بشكل مبكر، بما في ذلك مراجعات الضمانات بصورة منتظمة تحديد التغيرات

التحليالت االئتمانية مراجعة تفاصيل التسهيل وتحديد التصنيف االئتماني وتحليل الفروق/المعدالت المالية. يتم وضع حدود 
ان الذي يحدد لكل طرف مقابل معدل للمخاطر. تخضع معدالت لألطراف المقابلة باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتم

بإجراء تقييم للخسائر المحتملة للمصرف المخاطر للمراجعة بصورة سنوية. إن إجراءات مراجعة جودة االئتمان تسمح 
مخاطر  ةكنتيجة للمخاطر التي يتعرض لها والقيام بإجراء تصحيحي. إن المدير الرئيسي إلدارة المخاطر مسؤول عن إدار

بصورة عامة وفقا لمتطلبات استراتيجية األعمال والمعايير والسياسات صول تحديد األسعار وتنوع المحفظة وجودة األ
 .الفرعبالخاصة 

يتم إجراء مراقبة منتظمة للمخاطر على مستوى األفراد ومستوى المحفظة ، كجزء من إطار مراقبة ومراقبة مخاطر االئتمان
ً وفق عبر عدة أبعاد واألداء المالي والتشغيلي اإلنكشاف لعدة معايير تشمل جودة االئتمان ومستويات المخصصات وحدود  ا

، ماليةبالتعهدات المالية وغير اللتزام اإل، كفاية وسائل تخفيف مخاطر االئتمان، وسلوك الحساب واالستخدام النهائي األموال
سياسة للحد من مخاطر االئتمان من أجل تقليل  الفرعلدى هذا وبين أمور أخرى.  أداء نظام التصنيف من، أداء االسترداد

من خالل شبكة أمان لألوراق المالية الملموسة والقابلة للتحقيق ، على مستوى التسهيالت، مخاطر االئتمان عند التعرض
خاطر االئتمان اتفاقيات المقاصة بما في ذلك الضمانات / التأمين المعتمدة من طرف ثالث. تشمل أنواع التخفيف من م

 .والضمانات ومشتقات االئتمان وخطاب االعتماد المستندي

المقاصة داخل وخارج الميزانية العمومية  -أن جميع الوثائق المستخدمة في المعامالت المضمونة وللتوثيق  الفرعيضمن 
ً للتنفيذ قانونوالضمانات ومشتقات االئتمان والضمانات ملزمة لجميع األطراف وقابلة  ات في جميع الواليات القضائية ذ ا

أن جميع الوثائق قد تمت مراجعتها من قبل السلطة المختصة ولديها اآلراء القانونية المناسبة  الفرعالصلة. كما يضمن 
 للتحقق والتأكد من قابليتها للتنفيذ.

سات وإجراءات محددة يتم تكييفها مع بيئات يتم تحديد إجراءات إدارة مخاطر االئتمان على مستويات األعمال مع سيا
عملية مراجعة جودة االئتمان لتقديم تعريف مبكر للتغييرات المحتملة في  الفرعالمخاطر المختلفة وأهداف العمل. أنشأ 

 لبما في ذلك مراجعات الضمانات المنتظمة. يشمل تحليل االئتمان مراجعة تفاصي، الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة
التسهيالت وتحديد الدرجة االئتمانية وتحليل التوزيع المالي / النسبة. يتم وضع حدود الطرف المقابل من خالل استخدام 

ً والذي يقوم بتعيين تصنيف مخاطر لكل طرف. تتم مراجعة تصنيفات المخاطر سنوي، نظام تصنيف مخاطر االئتمان . تسمح ا
م الخسارة المحتملة نتيجة للمخاطر التي يتعرض لها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية. بتقيي للفرععملية مراجعة جودة االئتمان 

تعمل الشركات مع رئيس إدارة المخاطر لتحمل مسؤولية إدارة مخاطر التسعير وتنويع المحفظة والجودة الشاملة لألصول 
  .الفرعضمن متطلبات معايير وسياسات واستراتيجية أعمال 
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 الية (تابع)إدارة المخاطر الم ٢٦

 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢٦،٣

 ١٩-االئتمان المتوقعة بموجب كوفيدئر خسا

لتخفيف األثر االقتصادي  TESSالمركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة إرشادات المصرف أصدر ، ٢٠٢٠خالل سنة 
توفير إعفاء مؤقت من سداد أصل الدين ") TESSمالياً. سّهلت إرشادات نظام الدعم االقتصادي المستهدف (" ١٩-لكوفيد

و / أو الفائدة / الربح على القروض غير المسددة لجميع شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد 
يسعى المخطط إلى تسهيل اإلقراض اإلضافي من خالل تسهيل متطلبات ، المتأثرين بشروط محددة. باإلضافة إلى ذلك

األقسام  والتي تم توضيحها بمزيد من التفصيل في، من خالل تخفيف احتياطيات رأس المال والسيولة الحالية، للبنوكالسيولة 
 أدناه.

مان قد في مخاطر االئت جوهريةمن العناصر األساسية في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة هو تقييم ما إذا كانت هناك زيادة 
. تم النظر اً شهر ١٢ن يتم تطبيق احتمالية التعثر على مدى الحياة أو احتمالية التعثر لمدة ما إذا كا، وبالتالي، حدثت أم ال

لتابع انظام الدعم االقتصادي المستهدف بما في ذلك برنامج ، في تدابير الدعم التي اتخذتها حكومة اإلمارات العربية المتحدة
 ،الذي يتضمن معايير كمية ونوعية وتخضع لحكم اإلدارة نمامخاطر اإلئتالزيادة الجوهرية في لتقييم ، المركزيللمصرف 

ته عن كثب على محفظ١٩-كوفيدمراقبة تأثير  الفرعيواصل ، عالوة على ذلك .سريعة التغير ١٩-كوفيدبسبب ديناميكيات 
اإلمارات العربية  مصرف، مدد ١٩لكوفيدنظام الدعم االقتصادي المستهدف في ضوء إرشادات وعالوة على ذلك،  البنكية.

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١فترة التأجيل حتى المركزي المتحدة 

االكتتابات المنخفضة  اشمل هذي. و١٩-كوفيد إجراءات استباقية استجابة لتفشيالفرع اتخذ ، وفيما يتعلق بتلك اإلرشادات
في قطاعات  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة  تأجيل دفع الفائدةعن طريق ؛ بشكل كبير للشركات في القطاعات المتأثرة

 اً بما يتماشى مع برنامج اإلغاثة من المصرف المركزي واعتماد، األفراد والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة
 على تقييم االئتمان األساسي.

ات تم اتخاذ إجراء، وبالتالي، مراجعة شاملة لمقترضيه المعرضين لعوامل االقتصاد الكليالفرع أجرى ، عالوة على ذلك
المركزي لمصرف اوقائية للمقترضين المحددين. تم تصنيف المقترضين تحت فئتين رئيسيتين على النحو المطلوب من قبل 

 :نظام الدعم االقتصادي المستهدفلدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب 

جوهرياً في جدارة االئتمان الخاصة بهم بما يتجاوز قضية  اً : هم المقترضون الذين ال يتوقع أن يواجهوا تغير١المجموعة 
 .١٩-السيولة الناتجة عن أزمة كوفيد

قبل أن يخضع للتأجيل. من ، ٢أو في المرحلة  ١يمكن أن يكون المقترض في هذا الجزء الفرعي في األصل في المرحلة 
إال إذا أدت العوامل غير ، للوباء تأثير على أعمالهمالمتوقع أن يظل هؤالء المقترضون في مرحلتهم األصلية طالما كان 

أو عوامل الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان األخرى إلى تدهور االئتمان. ال يعتبر هؤالء  ١٩-المرتبطة بـ كوفيد
 في جودة االئتمان لتحفيز االنتقال المرحلي. اً كبير اً المقترضون أن لديهم تدهور

 .١٩-بـكوفيد جوهريين من المتوقع أن يتأثروا بشكل : العمالء الذ٢المجموعة 

قبل أن يخضعوا للتأجيل. ، ٢أو في المرحلة  ١يمكن أن يكون المقترضون في هذا الجزء الفرعي في األصل في المرحلة 
مع ، لةوويتجاوز قضايا السي، يشمل هذا القطاع الفرعي المقترضين الذين يكون تدهور االئتمان لديهم أكثر أهمية وطويالً 

ى االنتقال لدرجة أنه قد يؤدي إل اً قد يكون التدهور في مخاطر االئتمان كبير، فترة استرداد ممتدة. بالنسبة لهؤالء المقترضين
 إلى المرحلة الثانية في الشهر التالي للشهر الذي تتم فيه معالجة التأجيالت.

لتصفية / اإلفالس الناجم عن األحداث غير المالية أو بسبب ا ٣سيتم بدء االنتقال إلى المرحلة ، في ظروف استثنائية
االضطرابات الكبيرة التي تهدد االستدامة طويلة األجل لنماذج األعمال للمقترض. يعتمد تجميع المقترضين على مزيج من 

  .الفرعالتحليل الكمي ومنهج الحكم على أساس آراء الخبراء في الموضوع داخل 
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٢٦

 (تابع)مخاطر االئتمان  ٢٦،٣
 (تابع) ١٩-خسائر االئتمان المتوقعة بموجب كوفيد

 في االعتبار للتجمعات:الفرع فيما يلي العوامل التي أخذها 

 المادياإلنكشاف • 

ر تأثيمما قد يكون له ، ) على أساس كل حالة على حدةللتعثراإلنكشاف مقترض (حسب  ١٠٠تحليالً ألفضل الفرع أجرى 
بير على يتم تصنيف المقترضين الذين لديهم تأثير ك، كبير على مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على التحليل

مادية أقل (بخالف أفضل إنكشافات . يجب تحليل المقترضين الذين لديهم ١وإال في المجموعة ، ٢أعمالهم ضمن المجموعة 
 عتهم ومدة العمل والتصنيف.شركة من العمالء) بناًء على صنا ٥٠

 مدة التأثير• 

تحليالً للملف الصناعي لمحفظة االئتمان وصنف المحفظة إلى الفئتين التاليتين: (أ) الصناعة التي لها تأثير الفرع أجرى 
ً على المدى القصير (ب) الصناعة التي لها تأثير على المدى الطويل. وفق أثير على تيتم تصنيف الصناعة التي لها ، لذلك ا

 .٢والصناعات التي لها تأثير على المدى الطويل يتم تصنيفها ضمن المجموعة  ١المدى القصير ضمن المجموعة 

 الصناعة شديدة التأثر• 

والتي كانت استدامتها وتدفقاتها النقدية موضع شك. تم تصنيف  ١٩ –كوفيد تحليالً للصناعات المتأثرة بشدة بالفرع أجرى 
 .١وتم تصنيف الصناعات المتبقية ضمن المجموعة  ٢لمحددة ضمن المجموعة هذه الصناعات ا

مجموعة تنازلي بين ال أو تصاعديتمت مراجعة التجميع واالنتقال إلى ، بعد النظر في العوامل المذكورة أعاله للمقترضين
 بشكل دوري وتم إصدار أحكام الخبراء بشأنها. ٢والمجموعة  ١

 مؤشرات االقتصاد الكلي• 

تخدم معلومات استشرافية. اس خسائر اإلئتمان المتوقعةوحساب  الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمانيتضمن كل من تقييم 
والتضخم، والتي تؤثر على مخاطر االئتمان الناتج المحلي اإلجمالي الفرع أعلى نقطة لمتغيرات االقتصاد الكلي، مثل 

 وخسائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة.

ذات الصلة  ،الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم كعوامل اقتصادية كلية في تقييم خسائر االئتمان المتوقعةالفرع يستخدم 
ويطبق  ،بشكل دوري بمراجعة وتحديث البيانات االقتصادية المحددةالمصرف بالواليات القضائية المتعددة للعمليات. يقوم 

ً لية وفقبتحديث توقعاته االقتصادية الك الفرعاالقتصادية الحالية غير المؤكدة. قام لتعكس البيئة ، تقديرات استشرافية لذلك  ا
لزيادة اق تراكبات اإلدارة بناًء على عوامل وأخذ التأثير الناتج عن حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة في االعتبار وطبّ 

ً حيثما كان ذلك ضروري مخاطر اإلئتمان الجوهرية في  .ا

 ٪٦٥بالنسبة لحساب خسائر االئتمان المتوقعة غير المتحيزة والمرجحة باالحتمالية، يستخدم الفرع احتماالت مرجحة بنسبة 
لسيناريو االقتصاد الكلي من القاعدة إلى األعلى إلى األسفل على التوالي بناًء على حكم الخبراء من أجل  ٪٢٥و  ٪١٠و 

  نخفض الوزن إلى السيناريو التصاعدي.تمثيل وزن األغلبية إلى األساسي والم
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    -                       -                       -                       -                     -                    ١،١٥٦،٢٨١     اإلمارات العربية المتحدة المركزي
    -                       -                       -                       -                     -                    ١،١٥٦،٢٨١     المرحلة األولى

    -                       -                       -                       -                     ٥٦٣               ٥٣٢،٥٨٥         اإلمارةحكومة 
    -                       -                       -                       -                     ٥٦٣               ٥٣٢،٥٨٥         المرحلة األولى

    -                       -                       -                       -                     ٢،٩٥١            ٢٩٤،٧٥٨         الحكومة اإلتحادية
    -                       -                       -                       -                     ٢،٩٥١            ٢٩٤،٧٥٨         المرحلة األولى

    -                       -                       -                       -                     ١،٣٧٧            ٣٢١،٧١٧         الكيانات الحكومية الخاضعة للتنظيم
    -                       -                       -                       -                     ١،٣٧٧            ٣٢١،٧١٧         المرحلة األولى

    -                       -                       -                       -                     ١،٦٠٧            ١٨٣،٦٥٠         الجهات الحكومية غير التجارية
    -                       -                       -                       -                     ١،٦٠٧            ١٨٣،٦٥٠         المرحلة األولى

    -                       -                       -                       -                     ٦،٦٤٧           ٢،٧٨١،٦٥٣     البنوكمستحق من 
    -                       -                       -                       -                     ٦،٦٤٧            ٢،٧٨١،٦٥٣     المرحلة األولى

  ٣٤٢،٨٠٦         ٣٧٦،٨٤٥           -                       -                     ٨٠١               ٣٠٢،٧٦٦         مؤسسة تمويل غير مصرفية
    -                       -                       -                       -                     ٨٠١               ٣٠٢،٧٦٦         المرحلة األولى
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    -                       -                       -                       -                     ٧                    ٩٨٩،٤٥٠         بنك بارودا -الخزينة 
    -                       -                       -                       -                     ٧                    ٩٨٩،٤٥٠         المرحلة األولى
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    -                       -                       -                       -                     ٧                    ٢٤،٢٠٧           المرحلة األولى

  ١،٨٢٣،٨٢٣      ٢،٨٤١،٥١٥      ٥٤،٠٣٦           ٣٨٨،٢٠٨         ٨٧،٧٩٠          ٣،١٥٤،٤٩٩     شركات
  ٣١،٤٦٠           ٤٥،٨٢٩           ٥٣،٧١١           ٣٨٤،٤٢٦         ٧٨،٥٩٧          ٢،٩٢١،٨٤١     المرحلة األولى
  ٧٦،٣٠٨           ١٢٢،٤٩٦         ٣٢٥                 ٣،٧٨٢              ٩،١٩٣            ٢٣٢،٦٥٨         المرحلة الثانية
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  ٧،١٠٦              ١٠،٠٦٩           ١١،٧١٧           ١٤٠،٤٢٨         ١٣،٨٦٨         ١،٢٥١،٨٦٠     المرحلة األولى
  ٣٨،٥٨٥           ١٦٠،٦٥٥         ٣،٢٣٦              ٧٠،٤٩٤           ٦٤٣               ١٠٤،٥٦٤         المرحلة الثانية
  ٦٧٤،٣٣١         ١،٠٧٨،٣٦٦      ١،١٩٦              ٩،٥٦٥                -                     -                    المرحلة الثالثة
  ٩٧،٤٦٥           ١٢١،٩٥٧         ٢،٠٠٢              ٢٨،٢٧٧           ٢،٢٨١            ٦٣١،٤٢٧         فواتير تجارية

    -                       -                     ١،٨٥٥              ٢٦،٦٥٧           ٢،١٥٢            ٥٩٢،١٧٢         المرحلة األولى
  ٧٨                   ٣١٣                 ١٤٧                 ١،٦٢٠              ١٢٩               ٣٩،٢٥٥           المرحلة الثانية
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  ٢٧،٦٧٢           ٧٧،٢٨٨           ٣٧،٩٤٦           ٣٧٣،٨٠٧         ٣،٣٠٩            ١،٥٦٠،٠١٧     األفراد ذوي المالءة المالية العالية
    -                       -                     ٢،٢٩٠              ٣٥،٥٣٨           ٣،٠٦٤            ١،٥٠٨،٠٢٤     المرحلة األولى
  ٦،٦٦٨              ٥٣،٧٨٣           ٣٥،٦٥٦           ٣٣٨،٢٦٩         ٢٤٥               ٥١،٩٩٣           المرحلة الثانية
  ٢١،٠٠٤            ٢٣،٥٠٥             -                       -                       -                     -                    المرحلة الثالثة

  ٨،٧٨٧              ١٥،٧٦١           ٢،٣٩٦              ٣٧،٤٢٨           ٤،٠٧١            ١،٢٥١،٤٥٧     أفراد
  ٨٢٣                 ١،٥٩٧              ٩٣٥                 ١٦،١٨٤           ٣،٩٩٠            ١،٢٣٢،١٢٥     المرحلة األولى
  ٢،٠٦٥              ٥،١٢٩              ١،٣٣٠              ١٩،٨٧٥           ٨١                  ١٩،٣٣٢           المرحلة الثانية
  ٥،٨٩٩              ٩،٠٣٥              ١٣١                 ١،٣٦٩                -                     -                    المرحلة الثالثة

  ٢٨،٩٩٦           ٢٨،٩٢٩           ١،٧٧٨              ٢٧،٠٥٣           ٤،٨١١            ١،٠١٥،٢٦٧     ال تعتمد على األموال
    -                       -                     ١،٣١٥              ١٤،٤٢٦           ٤،٣٣٠            ٩٨٨،٦٢٠         األولىالمرحلة 

  ٥،٠٨٠              ٢٠،١٦٤           ٤٦٣                 ١٢،٦٢٧           ٤٨١               ٢٦،٦٤٧           المرحلة الثانية
  ٢٣،٩١٦           ٨،٧٦٥                -                       -                       -                     -                    المرحلة الثالثة

    -                       -                     ٢،٥٨١              ٢٩،٢٢٩           ٦٥٣               ٨٤،٤٦٤           التعرض المكشوف
    -                       -                     ٢،٤١٩              ٢٣،٤٨٩           ٣٤٤               ٧٢،٠٣٧           المرحلة األولى
    -                       -                     ٨٣                   ١،٨١٧              ٣٠٩               ١٢،٤٢٧           المرحلة الثانية
    -                       -                     ٧٩                   ٣،٩٢٣                -                     -                    المرحلة الثالثة

  ٣،٠٤٩،٥٧١      ٤،٧١١،٣٨٥      ١١٦،٨٨٨         ١،١٠٤،٤٩٠      ١٣١،٣٨٦       ١٥،٦٤٠،٦٢٢   اإلجمالي
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 تأجيل الدفع: -نظام الدعم االقتصادي المستهدف 

المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اإلجراءات الوقائية التالية الحتواء تداعيات المصرف توصل خالل العام، 
) TESSفي اإلمارات العربية المتحدة. المخطط المسمى باسم مخطط الدعم االقتصادي المستهدف ( ١٩ –كوفيد جائحة 

إلمارات العربية المتحدة. من أجل تحقيق هدف والشركات المالية العاملة في ا الفروعومعاييره قابلة للتطبيق على جميع 
 ، فقد تم تصميمه من أجل:١٩-كوفيداحتواء تداعيات جائحة 

. تسهيل توفير إعفاء مؤقت من مدفوعات أصل الدين و / أو الفائدة / الربح على القروض غير المسددة لجميع شركات ١
لى عنظام الدعم االقتصادي المستهدف ين. (ال ينطبق القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد المتأثر

 .) وغير المقيمين)GREs(والجهات التابعة للحكومة القروض المستحقة للحكومة 

 .من خالل التخفيف من االحتياطيات الرأسمالية القائمة، على اإلقراض الفروع. تعزيز قدرة ٢

ات من قبل جميع البنوك وشركنظام الدعم االقتصادي المستهدف . تحديد التوقعات واإلجراءات التي يجب اتخاذها بموجب ٣
 التمويل العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نظام الدعم االقتصادي وشركات التمويل التي تستفيد من المساعدة بموجب  الفروعيفرض المصرف المركزي على 
 ذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق أهداف السياسة الشاملة للمخطط.األمر ال، االمتثال لهذه المعايير بكلمات وروحالمستهدف 

 ):ZCFتسهيل التكلفة الصفرية ( -نظام الدعم االقتصادي المستهدف أ. 

 Relief (ZCF)إغاثة نظام الدعم االقتصادي المستهدف من أي شيء بموجب  الفرعلم يستفيد 

 :المستهدفنظام الدعم االقتصادي  -إغاثة رأس المال المؤقت ب. 

مليون  ٣٩٠حيث تم تحرير أموال سائلة بحوالي  ٪٧إلى  ٪١٤من  CRRعلى إعفاء من تخفيض متطلبات  الفرعحصل 
 درهم إماراتي. تم استخدام نفس الشيء لغرض التأجيل واإلفراط الممنوح للعمالء الحاليين والقروض الجديدة للعمالء الجدد.

 والشؤون المالية: الفرعاإلجراء الذي يجب اتخاذه من قبل  -نظام الدعم االقتصادي المستهدف ج. 

) بشكل ثابت ٢٠٢٠مايو  ٣١أشهر (حتى  ٣بتأجيل  الفرعسمح ، لتسهيل توفير اإلعفاء المؤقت من مدفوعات رأس المال
التأجيل بناًء بموجب البنك المركزي الموسع إرشادات  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما سمح الفرع بالتأجيل حتى لجميع عمالئه 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١وضع التأجيل المسموح به للعمالء حتى إن  .مع مراعاة القرار االئتماني للفرع، على طلبات العمالء
 :هو على النحو التالي

 لقطاعات العمالء: الدفع المؤجل وفقاً توزيع  •

 مقدار التأجيل المسموح به عدد العمالء قطاع العمالء الرقم التسلسلي
 ٢٨٥،١٨٥ ٨٢ شركات القطاع الخاص ١
 ٦٤،٩٧٣ ٦٩ األفراد ذوي المالءة المالية العالية ٢
 ٤٤٩،٨١٨ ٥٨٦ الشركات الصغيرة والمتوسطة ٣
 ٤٧،٧١٨ ٢،٣٣٥ األفراد ٤
 - - الجهات التابعة للحكومة آخرون مثل ٥

 ٨٤٧،٦٩٤ ٣،٠٧٢ إجمالي التأجيل المسموح به
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 توزيع الدفع المؤجل وفقاً للنشاط اإلقتصادي:• 
المقترضون المستفيدون من نظام  نوع النشاط اإلقتصادي

 الدعم االقتصادي المستهدف
، ١٩-المقترضون المتأثرون بكوفيد

نظام الدعم  لكنهم استفادوا من خارج
 االقتصادي المستهدف

 المبلغ المؤجل عدد العمالء المبلغ المؤجل عدد العمالء
 - - - - الزراعة واألنشطة المرتبطة بها

 ١،٠٥٥ ٢٦ - - التعدين واستغالل المحاجر
 ١٩٠،١٩٥ ٢٠٥ - - التصنيع

 ٨٣٨ ٢ - - توريد الكهرباء والغاز والتكييف
إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة 

 ١٢٣ ١ - - النفايات وأنشطة المعالجة
 ٦٧،١١٥ ٢٨ - - البناء والعقارات

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح السيارات 
 ٤١٢،٣٦٨ ٢٥٧ - - والدراجات النارية

 ٩،٨٨٨ ١٥ - - النقل والتخزين
 ٢١،٩٨٣ ٢٩ - - قطاع الضيافة

 - - - - المعلومات واالتصاالت
 ١،٢٥٦ ٣ - - األنشطة المالية والتأمينية

 ٤،٧٧٨ ٢٠ - - األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
 ١،٩٦٢ ٢٩ - - أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم

 - - - - اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي
 ٥،٦٠٥ ٩ - - التعليم

 ٧٦٩ ١١ - - أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
 ٣،٣٣٣ ١٥ - - الفنون والترفيه واالستجمام

 ١٣،٧٣٤ ١٨ - - أنشطة الخدمات األخرى
 - - - - الحكومة

 ٦٧،١٤٤ ٢،٣٢٠ - - قروض فردية لالستهالك
 ٤٥،٥٤٨ ٨٤ - - قروض فردية لألعمال

 ٨٤٧،٦٩٤ ٣،٠٧٢ - - اإلجمالي
 

  

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥١ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢٦،٣

 (تابع) ١٩-خسائر االئتمان المتوقعة بموجب كوفيد

رتباطات بما في ذلك اال المالي قائمة المركزيوضح الجدول المبين أدنا أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر 
ة قبل تأثير التخفيف من خالل استخدام التعزيزات االئتمانية واتفاقيات التسوي . يتم بيان أقصى تعرضالمحتملةوااللتزامات 

 والضمان الرئيسية .
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي إيضاح 
     

النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
 ٣،٣٣١،٥٢٣  ١،٠١٦،١٢٨ ٥ المركزي (باستثناء النقدية في الصندوق)

 ٣،١٤٤،٢٢٢  ١،٦٣١،٤٣١ ٦ مستحق من البنوك
 ٢٦١،٥٤٥  ٢٩٧،٩٩٢ ٢٨ الرئيسي والفروع األخرى المركزمستحق من 

 ١٢،٤٠٠،٥١٧  ١١،٦٦٨،٥٨٤ ٧ قروض ودفعات مقدمة للعمالء
 ١٤٦،٥١٦  ١،٠٨٠،٣٢١ ٨ اإلستثمار في األوراق المالية

 ١،٨٩٤،١٣١  ٢٢،٤٨٧ ٢٧ مديونية العمالء المقبولة من البنك
 ٧٩،٢١٢  ١٠٧،٣٦٣ ١٠ األصول األخرى (باستثناء المدفوعات المسبقة)

  ٢١،٢٥٧،٦٦٦  ١٥،٨٢٤،٣٠٦ 
 ٣٥٣،٦٤٠  ٤٠٧،١٢٣ ٢٤ خطابات االعتماد

 ٦٨٨،١٧٢  ٧٦١،٨٧٧ ٢٤ ضمانات
 ٤،٠٣٩،٩٧٣  ١،٣٠٦،٧٠٥ ٢٤ االلتزامات اآلجلة للعمالت األجنبية

 ١،٩٤٢،١٤٥  ٣،٤٧٥،٢٣٣ ٢٤ مسحوبةارتباطات قروض غير 
  ٧،٠٢٣،٩٣٠  ٥،٩٥٠،٩٣٨ 

 ٢٨،٢٨١،٥٩٦  ٢١،٧٧٥،٢٤٤  إجمالي اإلنكشاف لمخاطر االئتمان
 

ليس  الحالي لمخاطر االئتمان ولكناإلنكشاف حيث أن األدوات المالية مسجلة بالقيمة العادلة، فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل 
 قد ينشأ مستقبالً نتيجة لتغير في القيمة.أقصى تعرض للمخاطر والذي 

لمزيد من التفاصيل حول أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بكل فئة من فئات األدوات المالية، فقد تم اإلفصاح عن 
 :التفاصيل في اإليضاحات ذات الصلة. يتم فيما يلي مناقشة تأثير الضمانات واألساليب األخرى للحد من المخاطر هذه

 قياس مخاطر االئتمان

المصرف ن فترة تعاقدية يكو بقياس خسائر االئتمان المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر على مدى أقصى الفرعيقوم 
ض تتضمن قر معرض خاللها لمخاطر االئتمان. أما بالنسبة لألدوات المالية مثل تسهيالت السحب على المكشوف التي

رض تع غير المسحوب ال تحد منلتزام التعاقدية لطلب السداد وإلغاء اإل الفرعغير مسحوب، فإن قدرة إلتزام وعنصر 
 ائر االئتمانبقياس خسالمصرف لخسائر االئتمان إلى مدى فترة اإلنذار التعاقدي. بالنسبة لتلك األدوات المالية يقوم  الفرع

ر االئتمان فيف خسائخا لخسائر االئتمان ويكون من غير الممكن تمعرض خالله الفرعالمتوقعة على مدى الفترة التي يكون 
من خالل إجراءات إدارة مخاطر االئتمان. ال يوجد لتلك األدوات المالية أجل أو خطة سداد ثابتة ولها فترة إلغاء  المتوقعة

ية. تعاقدي إللغاء هذه األدوات المالفي سياق األعمال اليومية االعتيادية بتطبيق الحق ال الفرعولكن ال يقوم  .تعاقدية قصيرة
 ازدياداً في مخاطر االئتمان الفرعاألدوات المالية على أساس جماعي و يتم إلغاؤها فقط عندما يرى  وذلك بسبب إدارة تلك

 على مستوى التسهيل. 

من خسائر  اتخاذها للتخفيف الفرعالفترة األطول باألخذ باالعتبار إلى إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع  يتم تقدير
القرض. تمتد أقصى فترة تعاقدية إلى التاريخ الذي يثبت فيه حق إلتزام مثل تخفيض الحدود وإلغاء  االئتمان المتوقعة

 .القرض أو الضمانإلتزام مدفوعة مقدما أو إلغاء  في المطالبة بسداد مبالغالمصرف 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٢ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢٦،٣

 خسائر االئتمان المتوقعة حسب المرحلة

فيما يتعلق بانخفاض القيمة حسب المرحلة قد تم بيانها بالتفصيل في اإليضاح  الفرعبإن السياسات واإلطار العام الخاص 
٣٫٥ . 

 الضمانات وتعزيزات االئتمان األخرى

ت مقابل بضمانا الفرعتعتمد قيمة ونوع الضمانات الالزمة على تقييم مخاطر االئتمان الخاصة بالطرف المقابل. يحتفظ 
 اتعقارالمقدمة للعمالء في شكل هوامش نقدية أو رهن على الودائع أو رهن على الحقوق في ال الدفعات المقدمةالقروض و

الضمانات بصورة رئيسية من الشركات األم فيما يتعلق  الفرع وضمانات. يقبلأصول وضمانات أخرى مسجلة على 
بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، ويقوم بطلب ضمانات إضافية وفقا  الفرعبالقروض المقدمة إلى شركاتها التابعة. يقوم 

لالتفاقية المعنية، كما يقوم بمراقبة القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها خالل مراجعته الدورية للتسهيالت 
 االئتمانية ومدى دقة مخصص خسائر انخفاض القيمة. 

ات المستردة بطريقة منتظمة. يتم استخدام المتحصالت لتخفيض أو سداد المطالبات على استبعاد العقار الفرعتنص سياسة 
 بصورة عامة بإشغال العقارات المستردة لالستخدام التجاري.  الفرعالقائمة. ال يقوم 

صلي إلى ضمان تقديم القروض إلى العمالء بما يتناسب مع قدرتهم على سداد الفائدة ومبلغ القرض األ الفرعتهدف سياسة 
بدالً من االعتماد الزائد على الضمانات. وعليه، وبناًء على الجدارة االئتمانية للعمالء ونوع المنتجات، قد ال تخضع 

 . التسهيالت لضمانات. على الرغم من هذا، ُيعتبر الضمان، ويمكن أن يكون، عامل هام للحد من مخاطر االئتمان

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٣ 

 المالية (تابع)إدارة المخاطر  ٢٦
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢٦,٣

 قياس مخاطر اإلئتمان

 تحليل جودة اإلئتمان

المالية، فإن المبالغ الواردة في الجدول تمثل إجمالي القيم الدفترية. صول بالنسبة لأل، يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية. ما لم يذكر على وجه التحديد
 على التوالي.، تمثل المبالغ الواردة في الجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ي ف
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
درهم  ألف

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
اإلنكشاف 

 للتعثر
مخصص 
 اإلنخفاض

 اإلنكشاف 
 للتعثر

مخصص 
 اإلنخفاض

 اإلنكشاف 
 للتعثر

مخصص 
 اإلنخفاض

 اإلنكشاف 
 للتعثر

مخصص 
 اإلنخفاض

النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 - ١،١٥٦،٢٨١ - - - - - ١،١٥٦،٢٨١ المتحدة المركزي
 ٤٠٤ ١،٦٣١،٨٣٥ - - - - ٤٠٤ ١،٦٣١،٨٣٥ مستحق من البنوك

 - ٢٩٧،٩٩٢ - - - - - ٢٩٧،٩٩٢ الرئيسي والفروع األخرى المركزمستحق من 
 ٣،٢٧٨،٤٢١ ١٤،٩٤٧،٠٠٥ ٣،٠٤٠،٣٨١ ٣،٥٥١،٨٧١ ١١٢،٥٢٨ ١،٠٣٧،٠٢٥ ١٢٥،٥١٢ ١٠،٣٥٨،١٠٩ قروض ودفعات مقدمة للعمالء
 ٧ ١،٠٨٠،٣٢٨ - - - - ٧ ١،٠٨٠،٣٢٨ اإلستثمار في األوراق المالية 

 - ١٠٤،٤٧٨ - - - - - ١٠٤،٤٧٨ األصول المالية األخرى
 ٣٨،٨٢٠ ١،١٨٤،٩٤١ ٢٨،٩٩٦ ٢٨،٩٢٩ ٤،٣٦٠ ٥٦،٢٨١ ٥،٤٦٣ ١،٠٩٩،٧٣١ اإلنكشاف غير الممول

 ٣،٣١٧،٦٥٢ ٢٠،٤٠٢،٨٦٠ ٣،٠٦٩،٣٧٧ ٣،٥٨٠،٨٠٠ ١١٦،٨٨٨ ١،٠٩٣،٣٠٦ ١٣١،٣٨٦ ١٥،٧٢٨،٧٥٤ 

 

 

 

 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٤ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢٦,٣

 (تابع)قياس مخاطر اإلئتمان 

 (تابع)تحليل جودة اإلئتمان 
 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

اإلنكشاف 
 للتعثر

مخصص 
 اإلنخفاض

 اإلنكشاف 
 للتعثر

مخصص 
 اإلنخفاض

 اإلنكشاف 
 للتعثر

مخصص 
 اإلنخفاض

 اإلنكشاف 
 للتعثر

مخصص 
 اإلنخفاض

واألرصدة لدى مصرف اإلمارات النقدية 
 - ٣،٤٨٦،٢٣٠ - - - - - ٣،٤٨٦،٢٣٠ العربية المتحدة المركزي

 - ٣،١٤٤،٢٢٢ - - - - - ٣،١٤٤،٢٢٢ مستحق من البنوك
 - ٢٦١،٥٤٥ - - - - - ٢٦١،٥٤٥ مستحق من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ٣،٠٣٤،١٧١ ١٥،٤٣٤،٦٨٨ ٢،٨٣٧،٦٦٠ ٣،٥٩٢،٧٣٧ ٨٥،٨٤٣ ١،٣٨٧،٨٨٢ ١١٠،٦٦٨ ١٠،٤٥٤،٠٦٩ قروض ودفعات مقدمة للعمالء
 - ١٤٦،٥١٦ - - - - - ١٤٦،٥١٦ اإلستثمار في األوراق المالية 

 - ٧٩،٢١٢ - - - - - ٧٩،٢١٢ األصول المالية األخرى
 ١٥،٥٤٦ ٣،٢٠٠،٢١٨ ٧،٧٨٣ ١٢،٦٥٣ ٢،٢٨٩ ٧٥،٥٩٥ ٥،٤٧٤ ٣،١١١،٩٧٠ اإلنكشاف غير الممول

 ٣،٠٤٩،٧١٧ ٢٥،٧٥٢،٦٣١ ٢،٨٤٥،٤٤٣ ٣،٦٠٥،٣٩٠ ٨٨،١٣٢ ١،٤٦٣،٤٧٧ ١١٦،١٤٢ ٢٠،٦٨٣،٧٦٤ 

 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٥ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢٦،٣

 الحد من المخاطر
ع مالية رائجة وسلتتضمن أنواع الضمانات المؤهلة للحد من المخاطر النقدية وعقارات سكنية وتجارية وصناعية وأوراق 

وآالت والماكينات باإلضافة إلى الضمانات المصرفية وخطابات االئتمان. يتم الحصول على تقييمات للضمانات بصورة 
متكررة من خالل مستويات التقلب في كل فئة من فئات الضمان. إن الضمانات المحتفظ بها مقابل القروض التي تعرضت 

بها بالقيمة العادلة وهي القيمة السوقية الحالية للضمانات في ظل االفتراضات المتعلقة عتراف النخفاض في القيمة يتم اإل
 . بظروف السوق االعتيادية

 مخاطر التركز

يتم إدارة مخاطر تركز االئتمان من خالل معايير المحفظة وضمن الحدود القصوى للتركز الموضوعة لألطراف المقابلة 
 .المقابلة ذات الصلة وقطاعات العمل وفئات التصنيف االئتمانيذات عالقة مع األطراف  أو البنوك

، قبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية الفرعفيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى 
 : تحليلها على حسب األقاليم الجغرافية والقطاعات التالية أخرى يمكن

  

التركيز حسب 
 الدفعات المقدمةالقروض و الموقع

مستحق من البنوك والمركز الرئيسي 
 اإلستثمار في األوراق المالية األخرى فروعوال

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
       

 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١  ٣،٤٠٥،٧٦٧ ١،٩١١،٨٥٣  ١٥،٤٣٤،٦٨٨ ١٤،٩٤٧،٠٠٤ القيمة الدفترية
اإلمارات العربية 

 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١  ٥٣٩،٠٠٠ ١٣٥،٠٠٠  ١٢،٢١٩،٨٧٦ ١٠،٨٠٨،٥٠٦ المتحدة

الشرق  دول
 - -  ١،١٦٠،٢٨٨ ١،٢٤٠،١١٧  ٢٢٨،٤٣٣ ٤٩٣،٥٨٩ األوسط األخرى

 - -  ١،٤٥٦،٧٦٩ ١٨٣،٦٥٠  ١،١٩٤،٨٠٧ ١،٣٤٣،٢٧٥ الهند
 - -    - -    - - أوروبا

الواليات المتحدة 
 - -  ٧،٤٥٩ ٣٣٠،٥٧٠  ٢٤٨،٧٧٨ ٢٤٢،٨٧٦ األمريكية

 -  -  ٢٤٢،٢٥١ ٢٢،٥١٦  ١،٥٤٢،٧٩٤ ٢،٠١٥،٣١٨ أخرى
 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١ ٣،٤٠٥،٧٦٧ ١،٩١١،٨٥٣ ١٥،٤٣٤،٦٨٨ ١٤،٩٤٧،٠٠٤  

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٦ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢٦،٣

 (تابع)مخاطر التركز 

 األوراق المالية االستثمار في 

استثمارات في سندات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. يتم إدارة مخاطر  الفرعلدى 
االئتمان المتعلقة بهذه االستثمارات وفقا لقابلية تحمل مخاطر االئتمان بشكل عام فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات المالية. 

بتلك التي تم تقييمها  عالفرالدين. تتمثل التصنيفات االئتمانية المعيارية المستخدمة من قبل  يقدم الجدول التالي تحليالً لسندات
 .من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز أو ما يعادلها

 تحليل اإلستثمار في األوراق المالية

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
    

 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢٨  التصنيف
 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢٨  إلى +أأ -

 
  

التركيز حسب 
 الدفعات المقدمةالقروض و القطاع

مستحق من البنوك والمركز الرئيسي 
 اإلستثمار في األوراق المالية األخرى فروعوال

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
درهم ألف 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
       

 - - - - - - الزراعة
التعدين واستغالل 

 - - - -  ٥٦٨،٢٤٥ ١،٠٣٢،٤٩٢ المحاجر
 - - - -  ٣،٥٩٤،٠٥١ ٣،٤٦٥،٣٣٣ التصنيع

الكهرباء والغاز 
 - - - -  ٢٦٦،٧٩٩ ٢٧٠،٩٠٥ والمياه

 - - - -  ٨١١،٦٢٣ ١،٢٩٥،٦٤٩ العقارات
 - - - -  ٢،٦٧٢،١٤٠ ٢،٣٣٨،٤٤٨ التجارة

  - - -  ١٢٣،١١٨ ١٣٢،٥٤٦ النقل والمواصالت
البنوك والمؤسسات 

 - - ٣،٤٠٥،٧٦٧ ١،٩١١،٨٥٣٣  ٧٦٦،٦٩٦ ٦٧٧،٢٦٣ المالية
 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١ - -  ٨٧،٠١١ ٨٠٨،٩٧٨ الحكومة

 -   - -  ٦،٥٤٥،٠٠٥ ٤،٩٢٥،٣٩٠ أخرى
 ١٤٦،٥١٦ ١،٠٨٠،٣٢١ ٣،٤٠٥،٧٦٧ ١،٩١١،٨٥٣  ١٥،٤٣٤،٦٨٨ ١٤،٩٤٧،٠٠٤ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٧ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 (تابع) مخاطر االئتمان ٢٦،٣

 ها ولم تتعرض النخفاض في القيمةإستحقاقالقروض التي تجاوزت موعد  إستحقاقتحليل فترات 

ة ولم ها ولم تتعرض النخفاض في القيمإستحقاقالتي تجاوزت موعد  الدفعات المقدمةيبين الجدول التالي فترات القروض و
ه عند عجز الطرف المقابل عن دفع المبلغ األصلي إستحقاقيتم رصد مخصص فردي لها. يعتبر القرض أنه تجاوز موعد 

أحد القروض ال يعني بالضرورة تعرض الطرف المقابل  إستحقاقهما بموجب العقد. إن تجاوز موعد إستحقاقأو الفائدة عند 
 . القيمةالنخفاض في 

 ٢٠٢١ 
 قروض لعمالء

٢٠٢٠ 
 قروض لعمالء

 إجمالي الجملة مستهلك إجمالي الجملة مستهلك 
ألف درهم  

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
 ىإل تجاوز تاريخ اإلستحقاق

 ٢٩٨،١٣١ ٢٧١،٧٦٢ ٢٦،٣٦٩ ٢٩٨،١٢٧ ١٥،٧٠٦ ٢٨٢،٤٢٢ يوماً  ٣٠ما يصل 
تجاوز موعد اإلستحقاق ما 

ً  ٦٠-٣١بين   ٢٤٣،٧٢٥ ١٤٣،٨٨٧ ٩٩،٨٣٨ ١٥١،٩٢٧ ١٢٦،٣٨٥ ٢٥،٥٤٢ يوما
تجاوز موعد اإلستحقاق ما 

ً  ٩٠إلى  ٦١بين   ١٨٢،٩٨٨ ١٦٥،٥١٤ ١٧،٤٧٤ ٢٥،٨٤٧ ٢٥،٠٣١ ٨١٦ يوما
 ٧٢٤،٨٤٤ ٥٨١،١٦٣ ١٤٣،٦٨١ ٤٧٥،٩٠١ ١٦٧،١٢٢ ٣٠٨،٧٨٠ 

 مخاطر السوق ٢٦٫٤

تتمثل مخاطر السوق في المخاطر من أن تؤثر تغيرات أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم وأسعار صرف 
أو قيمة ما  لفرعاالعمالت األجنبية وفروق االئتمان (غير المتعلقة بالتغير في الوضع االئتماني للمدين/المصدر) على أرباح 

لمخاطر السوق والتحكم فيها اإلنكشاف يحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة حاالت 
لسوق لمخاطر ا الفرعمع تحقيق أعلى عائد ممكن من المخاطر. يتعرض  للفرعضمن معايير مقبولة لضمان المالءة المالية 

المحافظ التجارية. يتم إدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بالمحفظة المصرفية وفقا للجنة من المحافظ المصرفية باإلضافة إلى 
، في حين تتم إدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بالمحفظة التجارية وفقا لسياسة االستثمار الفرعلدى لتزامات واإلصول األ

غير معرض ألي مخاطر سوق هامة فيما رف المصمحفظة تجارية محدودة للغاية لذا، فإن  الفرعوسياسة الخزينة. لدى 
 .يتعلق بالمحفظة التجارية

 إدارة مخاطر السوق

 المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة باإلضافة إلى سياسة االستثمارلتزامات واإلصول تتم إدارة مخاطر السوق من قبل لجنة األ
مخاطر ومراكز صرف العمالت األجنبية وإجمالي وسياسة الخزينة التي تحدد مستويات تحمل المخاطر في إطار العائد من ال

بمتابعة مخاطر السوق وتقديم إرشادات بشأنها وفقا للسياسة لتزامات واإلصول حدود الفجوات. تقوم لجنة إدارة األ
 .الفرعالموضوعة. أن سياسات االستثمار والخزينة تغطي المحافظ التجارية وغير التجارية لدى 

 مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المحافظ غير التجارية في مخاطر الخسارة الناتجة عن التقلبات في التدفقات 

لمخاطر  لفرعاالنقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية نتيجة التغير في أسعار الفائدة السائدة لدى السوق. يتعرض 
 وبين األدوات خارج الميزانية العمومية والتيلتزامات واإلصول وافق أو الفجوات بين قيم األأسعار الفائدة نتيجة لعدم الت

تستحق أو يتم إعادة تسعيرها خالل فترة محددة. تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية عن طريق مراقبة فجوات 
هي هيئة مسؤولة عن لتزامات واإلصول إن لجنة األأسعار الفائدة ووضع حدود على فجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. 

بهذه الحدود. يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضا من خالل قياس تأثير التغير المحتمل المعقول في حركة لتزام رقابة اإل
 .أسعار الفائدة

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٨ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦

 (تابع) مخاطر السوق ٢٦٫٤

 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
 مخاطر أسعار الفائدة -تحليل الحساسية 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  

    التحول في منحنى العائد
 ١٧،٣٨٤ ٢٥،٢٤٢  نقطة أساس ١٠٠+
 (١٧،٣٨٤) (٢٥،٢٤٢)  نقطة أساس ١٠٠-

الفائدة  لمخاطر أسعاراإلنكشاف خالل سنة واحدة. وبالتالي يكون  الفرعإلتزامات وأصول تتم إعادة تسعير الجزء األكبر من 
محدوداً. إن حساسيات أسعار الفائدة المبينة أعاله لغرض التوضيح فقط وتم احتسابها باستخدام سيناريوهات مبسطة. ال 

 . تتضمن الحساسية إجراءات يمكن اتخاذها من قبل اإلدارة للحد من تأثير تقلبات أسعار الفائدة

ي تاريخ النهائية أو فترات إعادة تسعير الفائدة ف ستحقاقعلى أساس فترة اإللتزامات واإلصول تم تحديد بيان إعادة تسعير األ
 . التقرير، أيهما أقرب

يعد لتزامات اإلوصول ومعدالت الفائدة الخاصة باأل ستحقاقالتوافق وعدم التوافق الخاضع للرقابة فيما يتعلق بفترات اإل إن
متوافقة بشكل كامل وذلك نظراً ألن المعامالت  الفرع. من غير المعتاد أن تكون معامالت الفرعجوهر ي إلدارة  عامل

التجارية غالبا ما تكون بشروط غير مؤكدة كما أنها تكون مختلفة من حيث النوع. إن المراكز غير المتوافقة من المحتمل 
 خسائر. أن تعزز الربحية ولكنها أيضا تزيد من مخاطر ال

لفائدة  المستحقة التي تخضعلتزامات والقدرة على استبدالها بتكلفة معقولة واإللتزامات واإلصول األ إستحقاقإن فترات 
 . وتعرضه للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف الفرعتعتبر عوامل هامة عند تقييم السيولة الخاصة 

 : يرتكز على تواريخ إعادة التسعير التعاقدية كما يلي الفرعلدى لتزامات واإلصول إن مركز فجوة سعر الفائدة لأل

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٩ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦

 مخاطر السوق (تابع) ٢٦٫٤

 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
 اإلجمالي  غير محّملة بفائدة  أكثر من سنة   أشهر إلى سنة ٦  أشهر ٦إلى  ٣  أشهر ٣إلى  ١  أقل من شهــر البنود

ألف درهم  ٢٠٢١
 إماراتي 

ألف درهم  
 إماراتي 

ألف درهم  
 إماراتي 

ألف درهم  
 إماراتي

ألف درهم  
 إماراتي

ألف درهم  
 إماراتي

 ألف درهم إماراتي 

النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 ١،١٥٦،٢٨١  ١،١٥٦،٢٨١  -  -  -  -  - المتحدة المركزي

 ١،٦٣١،٤٣١  -  -  -  ٣١٢،١٢٧  ٥١٤،٣٧٨  ٨٠٤،٩٢٦ مستحق من البنوك
 ٢٩٧،٩٩٢  -  -  -    ٢٧٥،٤٧٤  ٢٢،٥١٨ مستحق من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١١،٦٨٨،٣٩٠  ٥١١،٤٩٠  ٤،٨٧٤،٠٥٤  ٢٥١،٦٠١  ٢٢٩،٥٣٤  ٤٥٢،٤٥٢  ٥،٣٤٩،٤٥٣ قروض ودفعات مقدمة للعمالء
 ١،٠٨٠،٣٢١  -  ٩٠،٨٧٨  -  ٤٣٩،٥٣٨  ٢٩٩،٩٢٤  ٢٤٩،٩٨١ االستثمار في األوراق المالية 
 ٢٢،٤٨٧  ٢٢،٤٨٧  -  -  -  -  - الفرعمديونية العمالء المقبولة من 

 ١٣،٧٨٢  ١٣،٧٨٢  -  -  -  -  - عقارات ومعدات
 ٤،٤٦٢  ٤،٤٦٢  -  -  -  -  - المشتقات

 ٢٣٢،٤٥٣  ٢٣٢،٤٥٣  -  -  -  -  - الضرائب المؤّجلة
 ١٠٨،٣٨٣   ١٠٨،٣٨٣   -    -    -    -    -  أصول أخرى

 ١٦،٢١٦،١٧٦   ٢،٠٤٩،٣٣٩   ٤،٩٦٤،٩٣٢   ٢٥١،٦٠١   ٩٨١،١٩٩   ١،٥٤٢،٢٢٨   ٦،٤٢٦،٨٧٨ إجمالي األصول
 ٥٧٠،٦١٣  -  -  -  -  -  ٥٧٠،٦١٣ مستحق للبنوك

 ٤٦٩،٥٨٦  -  ٣٦٧،٣٠٠  -  ١١،٠١٩  ١١،٠١٩  ٨٠،٢٤٨ مستحق للمكتب الرئيس والفروع األخرى
 ١٢،٧٤٨،٠٣٥  ٦،٨٠٩،٥٠٨  ١٥٩،٧٤٤  ٢،٦٥٢،٧٦٦  ١،٢٧٤،٥٢٠  ١،١٥٧،٥٨٢  ٦٩٣،٩١٥ العمالء من ودائع

 ٣٧٩  ٣٧٩  -  -  -  -  - مشتقات
 ٢٢،٤٨٧  ٢٢،٤٨٧  -  -  -  -  - إلتزامات المقبولة من الفرع 

 ٣٤٥،٧٣٩  ٣٤٥،٧٣٩  -  -  -  -  - إلتزامات أخرى
 ٢،٠٧٧،٧٦٧   ٢،٠٧٧،٧٦٧   -    -    -    -    -  حساب المركز الرئيسي واإلحتياطياتإجمالي 

وحساب المركز الرئيسي اجمالي اإللتزامات 
 ١٦،٢١٦،١٧٦   ٩،٢٣٧،٤٥٠   ٥٢٧،٠٤٤   ٢،٦٥٢،٧٦٦   ١،٢٨٥،٥٣٩   ١،١٦٨،٦٠١   ١،٣٤٤،٧٧٦ واإلحتياطيات

أسعار الفائدة في الميزانية العمومية فجوة حساسية 
- ٢٠٢١              

 ١   (٧،١٨٨،١١١)   ٤،٤٣٧،٨٨٨   (٢،٤٠١،١٦٥)   (٣٠٤،٣٤٠)   ٣٧٣،٦٢٧   ٥،٠٨٢،١٠٢ ٢٠٢١ -فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمية 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٠ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 مخاطر السوق (تابع) ٢٦٫٤

 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة 
 اإلجمالي  غير محّملة بفائدة  أكثر من سنة   أشهر إلى سنة ٦  أشهر ٦إلى  ٣  أشهر ٣إلى  ١  أقل من شهــر البنود

ألف درهم  ٢٠٢٠
  إماراتي 

ألف درهم 
  إماراتي 

ألف درهم 
  إماراتي 

ألف درهم 
  إماراتي

ألف درهم 
  إماراتي

ألف درهم 
 ألف درهم إماراتي  إماراتي

واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية  النقدية
 ٣،٤٨٦،٢٣٠  ١،٩٣٦،٢٣٠  -  -  ٨٠٠،٠٠٠  ٧٥٠،٠٠٠  - المتحدة المركزي

 ٣،١٤٤،٢٢٢  -  -   ١٦٥،٢٨٥   ٢٢٠،٣٨٠  ١،٦٧٢،٩٩١  ١،٠٨٥،٥٦٦ مستحق من البنوك
 ٢٦١،٥٤٥  -  -  -  -  -  ٢٦١،٥٤٥ مستحق من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١٢،٤٠٠،٥١٧  ٧١٠،٨٣٨  ٧،٠٥٢،٦٦٤  ١٨٠،١٩٧   ٨٩٤،٩٣٨   ٦٦٧،٢٤١   ٢،٨٩٤،٦٣٩ ودفعات مقدمة للعمالءقروض 
 ١٤٦،٥١٦  -  -  -  ١٤٦،٥١٦  -  - االستثمار في األوراق المالية 
  ١،٨٩٤،١٣١  ١،٨٩٤،١٣١  -  -  -  -  - الفرعمديونية العمالء المقبولة من 

  ٢٧،٨٧٢   ٢٧،٨٧٢  -  -  -  -  - عقارات ومعدات
 ٢٩،٩٢٥  ٢٩،٩٢٥  -  -  -  -  - المشتقات

 ٣٠٩،١٦٠  ٣٠٩،١٦٠  -  -  -  -  - الضرائب المؤّجلة
 ٨١،٦١٦  ٨١،٦١٦  -  -  -  -  - أصول أخرى

 ٢١،٧٨١،٧٣٤  ٤،٩٨٩،٧٧٢  ٧،٠٥٢،٦٦٤  ٣٤٥،٤٨٢  ٢،٠٦١،٨٣٤  ٣،٠٩٠،٢٣٢  ٤،٢٤١،٧٥٠ إجمالي األصول
  ١٠،٤٠٢  -  -  -  -  -   ١٠،٤٠٢ مستحق للبنوك

  ١،٠٩٢،٤٤٠  -   ٣٦٧،٣٠٠    ١٨،٣٦٥  ٥،٥١٠   ٧٠١،٢٦٥ مستحق للمكتب الرئيس والفروع األخرى
 ١٦،١٣٢،٤٨٢  ٦،٢١٧،٦٠٩  ١٢١،٥٦٥  ٣،٢٣٧،٧٥٩   ٢،٧٢٣،٤٣٦  ٢،١٤٨،٩٧٨  ١،٦٨٣،١٣٥ العمالء من ودائع

 ٧٠،٤١٢   ٧٠،٤١٢  -  -  -  -  - مشتقات
 ١،٨٩٤،١٣١  ١،٨٩٤،١٣١  -  -  -  -  - إلتزامات المقبولة من الفرع 

 ١٩٩،٥١٧  ١٩٩،٥١٧  -  -  -  -  - إلتزامات أخرى
 ٢،٣٨٢،٣٥٠  ٢،٣٨٢،٣٥٠  -  -  -  -  - حساب المركز الرئيسي واإلحتياطيات

حساب المركز الرئيسي اجمالي اإللتزامات 
 ٢١،٧٨١،٧٣٤  ١٠،٧٦٤،٠١٩  ٤٨٨،٨٦٥  ٣،٢٣٧،٧٥٩  ٢،٧٤١،٨٠١  ٢،١٥٤،٤٨٨  ٢،٣٩٤،٨٠٢ واإلحتياطيات

فجوة حساسية أسعار الفائدة في الميزانية العمومية 
- ٢٠٢٠              

 ٤٧،٧٣٤  (٥،٧٢٦،٥١٣)   ٦،٥٦٣،٧٩٩   (٢،٨٩٢،٢٧٧)   (٦٧٩،٩٦٧)  ٩٣٥،٧٤٤   ١،٨٤٦،٩٤٨ ٢٠٢٠ -فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمية 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦١ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 مخاطر السوق (تابع) ٢٦٫٤

 مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر التي قد تنتج عن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت 
المالية حسب العملة. تتم مراقبة المراكز بصورة يومية ويتم استخدام بوضع حدود على المراكز  الفرعقام  .األجنبية

 . استراتيجيات التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود الموضوعة

هام لمخاطر العمالت األجنبية نظراً لثبات سعر صرف الدرهم  إنكشافال تمثل األرصدة التي تتم بالدوالر األمريكي 
 . لتعاون الخليجي األخرى، باستثناء الكويت، أمام الدوالر األمريكيوعمالت دول مجلس ا اإلماراتي

 مخاطر أسعار األسهم

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في احتمالية حدوث تغير في أسعار األسهم مما يؤثر على القيمة العادلة الستثمارات األسهم 
سهم أو المؤشرات المتعلقة بأسعار األسهم. ال يوجد األخرى التي تشتق قيمها العادلة من استثمارات محددة في األ واألدوات

 . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١لمخاطر أسعار األسهم كما في كبير  تعرض الفرعلدى 

 مخاطر السيولة ٢٦٫٥
تم تسويتها المالية التي ت بالتزاماتهصعوبة في الوفاء بالتزاماته المرتبطة  الفرعمواجهة مخاطر تتمثل مخاطر السيولة في 

 يمكن تقسيم مخاطر السيولة إلى فئتين شاملتين: مالية أخرى. أصولمن خالل تقديم مبالغ نقدية أو 
صول لصعوبة عند تمويل الزيادات في األ الفرعتتمثل مخاطر سيولة التمويل في المخاطر التي قد تنتج عن مواجهة  )١

الية أخرى، مأصول المالية التي تتم تسويتها من خالل الدفع نقد ً أو من خالل امات لتزوالوفاء بالتزاماته المرتبطة باإل
 دون تكبد خسائر غير مقبولة .

ما  على تسوية أو إنهاء مركز الفرعتتمثل مخاطر السيولة المتعلقة بالسوق في المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة  )٢
 السوق أو عدم وجود عمق كافي للسوق.بسهولة وفقا ألسعار السوق بسبب عدم استقرار 

 إدارة مخاطر السيولة
لسيولة إلدارة ا الفرعبإدارة مخاطر السيولة على أساس المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل. يتمثل منهج  الفرعيقوم 

ها في ظل الظروف العادية والظروف إستحقاقبضمان إمتالكه دائما سيولة كافية، بقدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماته عند 
هة بمثابة الجلتزامات واإلصول تعتبر لجنة األ. للخطر الفرعالحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة 

 ضمن حدودلتزامات واإلصول إلدارة السيولة. تتم إدارة السيولة من قبل لجنة األ الفرعالمسؤولة عن اعتماد سياسات 
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تعتبر لجنة لتزامات واإلصول مسبقا كما هو مبين في سياسة إدارة األالسيولة المحددة 

بتحقيق االكتفاء الذاتي وأنه قادرة على اإليفاء بكافة التزاماته عند  الفرعمسؤولة عن ضمان قيام لتزامات واإلصول األ
 .الفرععة ها وذلك من خالل العمل ضمن حدود السيولة الموضوإستحقاق

 :الفرعفيما يلي العناصر الرئيسية الستراتيجية السيولة لدى 

اظ وودائع الشركات باإلضافة إلى االحتف )األفراد والشركات(االحتفاظ بقاعدة تمويل متنوعة تتكون من ودائع العمالء  أ)
 بالتسهيالت المحتملة؛

 متنوعة؛ إستحقاقعالية السيولة ذات عمالت وتواريخ أصول ب) االحتفاظ بمحفظة 

الذي  والمدى للفرعالمالية لتزامات واإلصول وسمات األ ستحقاقج) متابعة معدالت السيولة واالختالفات في تواريخ اإل
 مقيدة برهن وغير متاحة الستخدامها كضمان محتمل للحصول على تمويل؛  الفرعأصول تكون فيه 

 .للفرعد) إجراء اختبار ضغط للمركز المالي 
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  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٢ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
  (تابع)مخاطر السيولة  ٢٦٫٥

إن متطلبات السيولة الالزمة لدعم المطالبات بموجب الضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية أقل بصورة كبيرة من 
برمة. االتفاقية المعادًة أن يقوم الطرف اآلخر بسحب المبالغ المنصوص عليها في المصرف حيث ال يتوقع لتزام اإل قيمة

بتقديم ائتمان ال تمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية حيث أن العديد من هذه لتزام التعاقدية القائمة لإل إن إجمالي القيمة
 .يتم إنهاؤها دون تمويل االلتزامات سوف تنتهي أو

 مخاطر السيولةلاإلنكشاف 

صول السائلة (أي إجمالي األصول مخاطر السيولة هو معدل صافي األ إلدارة الفرعن المقياس الرئيسي المستخدم من قبل إ
 ) وقروضه إلى معدل اإليداع.ستحقاقحسب فترة اإللتزامات مقابل إجمالي اإل ستحقاقحسب فترة اإل

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
    

 ١٢،٤٠٠،٥١٧ ١١،٦٦٨،٥٨٤  قروض وسلف للعمالء، صافي
 ١٦،١٣٢،٤٨٢ ١٢،٧٤٨،٠٣٥  ودائع من العمالء

 ٪٧٦٫٨٧ ٪٩١٫٥٣  نسبة القروض إلى الودائع

ً تتم أيض، باإلضافة إلى ما ورد أعاله من خالل نسبة األصول السائلة المؤهلة، نسبة اإلقراض  للفرعمراقبة مخاطر السيولة  ا
نسب نهج المخزون، نسبة تغطية السيولة، صافي االستقرار إلى الموارد المستقرة، السيولة الهيكلية، السيولة خالل اليوم، 

نسب الموارد إلى النشر، ، قروض من بنك واحد)، مقترض مجموعة، نسبة التمويل، نسب تركيز التمويل (مقترض واحد
 إلخ.

بناًء  لفرعاإلتزامات وأصول  إستحقاقفي الجدول أدناه من خالل ملف  للفرعتم تلخيص تفاصيل صافي األصول السائلة 
 من قبل اإلدارة لضمان الحفاظ على السيولة الكافية. ستحقاقعلى أقساط السداد التعاقدية. تتم مراقبة ملف اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٣ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
  (تابع)مخاطر السيولة  ٢٦٫٥

 األصول واإللتزامات إستحقاق
   أكثر من  أشهــر ٦من   أشهـــر  ٣من   من شهـــر   أقل من 

 اإلجمالي  سنة  إلى سنة  أشهر ٦إلى   أشهر ٣إلى   شهــــــر تفاصيل
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  ٢٠٢١

            تدفقات داخلية
مصرف اإلمارات العربية  واألرصدة لدىالنقدية 

 ١،١٥٦،٢٨١  -  -  -                   -  ١،١٥٦،٢٨١ المتحدة المركزي
 ١،٦٣١،٤٣١  -  -  ٣١٢،١٢٧  ٥١٤،٣٧٨  ٨٠٤،٩٢٦ مستحق من البنوك

 ٢٩٧،٩٩٢  -  -  -  ٢٧٥،٤٧٤  ٢٢،٥١٨ مستحق من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 ١١،٦٦٨،٥٨٤  ٤،٨٥٤،٢٤٨  ٢٥١،٦٠١  ٢٢٩،٥٣٤  ٤٥٢،٤٥٢  ٥٨٨٠،٧٤٩ للعمالءقروض ودفعات مقدمة 

 ١،٠٨٠،٣٢١  ٩٠،٨٧٨  -  ٤٣٩،٥٣٨  ٢٩٩،٩٢٤  ٢٤٩،٩٨١ استثمارات األوراق المالية 
 ٤،٤٦٢  -  -  -  -  ٤،٤٦٢ المشتقات

 ٣٦٤،١٥٤  ٢٥٥،٧٧١  ١٢٩  ٥٣،٣٥٦  -  ٥٤،٨٩٨ أصول أخرى
 ١٦،٢٠٣،٢٢٥  ٥٢٠٠،٨٩٧  ٢٥١،٧٣٠  ١،٠٣٤،٥٥٥  ١،٥٤٢،٢٢٨  ٨،١٧٣،٨١٥ الداخلية)إجمالي األصول (التدفقات 

            تدفقات خارجية
 ٥٧٠،٦١٣  -  -  -  -  ٥٧٠،٦١٣ مستحق للبنوك

 ٤٦٩،٥٨٦  ٣٦٧،٣٠٠  -  ١١٠١٩  ١١،٠١٩  ٨٠،٢٤٨ مستحق للمكتب الرئيسي والفروع األخرى
 ١٢،٧٤٨،٠٣٥  ١٥٩،٧٥٣  ٢،٦٦٥،٦٠٧  ١،٢٧٤،٥٧٠  ١،١٥٧،٥٨٢  ٧،٤٩٠،٥٢٣ ودائع من العمالء

 ٣٧٩  -  -  -  -  ٣٧٩ مشتقات
 ٣٣٦،٨٤٥  -  -  -  -  ٣٣٦،٨٤٥ إلتزامات أخرى

 ١٤،١٢٥،٤٥٨  ٥٢٧،٠٥٣  ٢،٦٦٥،٦٠٧  ١،٢٨٥،٥٨٩  ١،١٦٨،٦٠١  ٨،٤٧٨،٦٠٨ إجمالي اإللتزامات (التدفقات الخارجية)
 ٢،٠٧٧،٧٦٧  ٢،٠٧٧،٧٦٧  -  -  -  - واإلحتياطيات حساب المركز الرئيسيإجمالي 

وحساب المركز الرئيسي إجمالي اإللتزامات 
 ١٦،٢٠٣،٢٢٥  ٢،٦٠٤،٨٢٠  ٢،٦٦٥،٦٠٧  ١،٢٨٥،٥٨٩  ١،١٦٨،٦٠١  ٨،٤٧٨،٦٠٨ واإلحتياطيات

            ٢٠٢١صافي فجوة السيولة في الميزانية العمومية 
            ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 ١٩،٨٨٧،٦٠٣  ٨،١٠٠،٥٣٤  ١،١٤٥،٧٦١  ٢،٠٢٣،٨١٤  ٢،٣٤٠،٢٣٢  ٦،٢٧٧،٢٦٢ إجمالي األصول (التدفقات الداخلة)
 ١٧،٤٣٤،٨٤٠  ٦،٢٠٧،١٢٦  ٢،٧٨٩،٢٨٥  ٢،٥٤٣،٥٠٩  ٢،٨٩١،١١٨  ٣،٠٠٣،٨٠٢ إجمالي اإللتزامات (التدفقات الخارجة)

 ٢،٤٥٢،٧٦٣  ١،٨٩٣،٤٠٨  (١،٦٤٣،٥٢٤)  (٥١٩،٦٩٥)  (٥٥٠،٨٨٦)  ٣،٢٧٣،٤٦٠ ٢٠٢٠صافي فجوة السيولة في الميزانية العمومية 
 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٤ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦

 المخاطر التشغيلية  ٢٦٫٦
أثير األحداث أو ت تتمثل المخاطر التشغيلية بمخاطر الخسارة الناتجة عن تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال

عاله حيث يوفر تفصيالً للمخاطر التشغيلية إلى أربع فئات أ، تعريف المخاطر التشغيلية هو "قائم على السببية" الخارجية.
ضرار للغرامات والعقوبات أو األاإلنكشاف أي ، بناًء على مصادرها. تشمل المخاطر التشغيلية المخاطر القانونية والتنظيمية

فضالً عن األضرار العادية في الدعاوى المدنية والتكاليف القانونية ذات الصلة ، الناتجة عن اإلجراءات اإلشرافيةالعقابية 
ال يتم تضمين مخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية ضمن المخاطر التشغيلية حيث ، والتسويات الخاصة وما إلى ذلك

شمل ت وتواجه جميع وحدات األعمال. الفرعر التشغيلية من جميع عمليات تنشأ المخاطإنها جزء من مخاطر الركيزة الثانية. 
 .إدارة المخاطر التشغيلية تحديدها وتقييمها وقياسها ومراقبتها وتخفيفها وتحليلها ومراقبتها وإعداد التقارير عنها

 الفرع المخاطر التشغيلية. كما قام باتخاذ اإلجراءات المناسبة لوضع آليات تعمل في المقام األول على تحديد كافة الفرعقام 
إجراءات لتطبيق إجراءات وسياسات للحد من المخاطر إلى مستوى مقبول وتجنب أو الحد من الخسائر المالية  باتخاذ

تشكيل أيضا ب الفرع. لضمان إدارة المخاطر التشغيلية بصورة منظمة ومركزة، قام الفرعبسمعة  واألضرار التي قد تلحق
مخولة باإلشراف على عملية إدارة المخاطر التشغيلية ودراسة أي من المخاطر  المخاطر التشغيلية التي تكونلجنة إدارة 

السياسات والعمليات واإلجراءات المتبعة إلدارة المخاطر التشغيلية  التشغيلية بحيث تكون "األولوية حسب األهمية" وتطوير
وكذلك تقديم التوصيات حول أفضل السبل لدمج  بالفرعهامة الخاصة لجميع المنتجات واألنشطة والعمليات واألنظمة ال

  "إدارة المخاطر التشغيلية" في المنظومة العامة لعملية إدارة المخاطر.

 مما يلي: للفرع) ORMFيتكون إطار إدارة المخاطر التشغيلية (

 سياسة وإجراءات وعمليات إدارة المخاطر التشغيلية. •

 وإستراتيجية التخفيف من المخاطر، ومدى تقبل المخاطر، بيان المخاطر التشغيلية •

 الهيكل التنظيمي والحوكمة للمخاطر التشغيلية •

مثل إدارة بيانات ، ) لتحديد وقياس ومراقبة وتخفيف المخاطر التشغيليةORMSنظام إدارة المخاطر التشغيلية ( •
ومؤشرات ، )RCSAذاتي للمخاطر والرقابة (والتقييم ال، ورسم خرائط خط األعمال، والنظام واألدوات، الخسارة

حساب ، )BEICFبيئة األعمال وعوامل الرقابة الداخلية (، تحليل السيناريو والحساسية، )KRIsالمخاطر الرئيسية (
 رأس المال للمخاطر التشغيلية.

 الموافقة على منتج جديد •

 المراقبة والتحليل واإلبالغ •

ز الرئيسي من خالل أعمال المراجعة الدورية التي يقوم بها قسم التدقيق الداخلي. ويتم بمعايير المركلتزام يتم التأكد من اإل
 على نتائج أعمال مراجعة قسم التدقيق الداخلي. للفرعالتدقيق على مستوى المركزي الرئيسي واإلدارة العليا  إطالع لجنة

أعمال  بالسياسات واإلجراءات من خالللتزام يتم تأكيد اإلباإلضافة إلى أعمال المراجعة التي يقوم بها قسم التدقيق الداخلي، 
 .التي يقوم بها مدير قسم المخاطر التشغيلية وااللتزام المراجعة

  

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
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 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٥ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 اتالمشتق ٢٦٫٧

قود مقايضة ع الفرعالمستخدمة من قبل  اتغراض التحوط. تتضمن المشتقالمشتقات ألبالدخول في العديد من  الفرعيقوم 
غراض بصورة واضحة أل ات. يتم استخدام المشتقاتبالتعامل في أي مشتق الفرعوعقود صرف عمالت أجنبية آجلة. ال يقوم 

 .بالفرع الخاصة الماليةالتحوط فيما يتعلق بالعمالء باإلضافة إلى المراكز 

يها. وأطراف أخرى لتبادل تدفقات نقدية مستقبلية استناداً إلى قيم اسمية متفق عل الفرعتتمثل عقود المقايضة باتفاقيات بين 
هي عقود مقايضة أسعار الفائدة. بموجب عقود مقايضة أسعار الفائدة يتفق  الفرعإن أكثر عقود المقايضة استخداما من قبل 

فائدة ذات األسعار الثابتة وذات األسعار مع األطراف األخرى، على فترات محددة، على مبادلة الفرق بين قيم ال الفرع
 .المتغيرة والذي يتم احتسابها استناداً إلى قيمة اسمية متفق عليها

 تتمثل عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة بالتزامات شرا ء أو بيع عمالت أجنبية بتاريخ مستقبلي محدد مقابل سعر محدد
مواتية في أسعار الفائدة بالنسبة إلى المعدالت التعاقدية. ومع ذلك، يتم تنشأ مخاطر السوق من احتمال حدوث تحركات غير 

 .تغطية مخاطر السوق في معظم الحاالت من خالل صفقات متتالية للحفاظ على مركز الفرع

سوق للمخاطر االئتمان الناتجة عن عدم قدرة األطراف المقابلة المعنية على الوفاء بالتزاماتها. تنشأ مخاطر ا الفرعيخضع 
من احتمال حدوث تغييرات سلبية في أسعار الفائدة مقارنة باألسعار التعاقدية، إال أن مخاطر السوق تخضع للتحوط في 

 .الفرعمعظم الحاالت من خالل صفقات معضدة بم ثلها بغرض احداث توازن في مركز 
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 المالية المشتقة (تابع)األدوات  ٢٦٫٧

 .اقستحقالتي تعادل القيم السوقية، باإلضافة إلى القيم االسمية التي تم تحليلها وفقا لتاريخ اإل اتلمشتقليوضح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة 

 ستحقاقالمبلغ االسمي حسب مدة اإل  القيمة  القيمة العادلة  القيمة العادلة 
 سنوات ٥ -١  أشهر ١٢ – ٣  أشهر ٣خالل   اإلسمية  السلبية  اإليجابية 
ألف درهم  

 إماراتي 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي   ألف درهم إماراتي  

٢٠٢١            
            

 -  ١،٦١٥،٩١٠   ٢،٠٠٦،٢٤٣   ٣،٦٢٢،١٥٣   ١،٢١٠           ٤،٤٦٢      عقود صرف العمالت األجنبية
 ١،٦١٥،٩١٠  ٢،٠٠٦،٢٤٣  ٣،٦٢٢،١٥٣  ١،٢١٠  ٤،٤٦٢  - 
            

٢٠٢٠            
            

 ٧٢٩،٠٤٠  ٣،١٨٩،٨٢٤  ١٢١،١٠٩  ٤،٠٣٩،٩٧٣  ٧٠،٤١٢  ٢٩،٩٢٥ عقود صرف العمالت األجنبية
 ٧٢٩،٠٤٠  ٣،١٨٩،٨٢٤  ١٢١،١٠٩  ٤،٠٣٩،٩٧٣  ٧٠،٤١٢  ٢٩،٩٢٥ 
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 إدارة رأس المال ٢٦٫٨

، المتمثلة في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للفرعتقوم الجهة التنظيمية 
 .النظامي

 : من إدارة رأس المال الفرعفيما يلي أهداف 

 على مواصلة أعماله وفقا لمبدأ االستمرارية وزيادة العائد للمساهمين؛ الفرعحماية قدرة  )١

 . برأس المال النظامي المحدد من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيلتزام ) اإل٢

المستقبلي  المستثمرين والدائنين وثقة السوق والتطوير سياسة المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة الفرعيتبع 
أهمية تحقيق التوازن بين  الفرعبتأثير مستوى رأس المال على عائدات المساهمين ويدرك عتراف لألعمال. كما يتم اإل

لوضع الجيد ها االعائدات العالية التي قد تكون محتملة من خالل زيادة نسبة االقتراض وبين المميزات والضمانات التي يوفر
 . لرأس المال

داخليا بتقييم متطلبات رأس المال مع األخذ في االعتبار متطلبات التطوير وخطط العمل، ويقوم بتحديد  الفرعكذلك يقوم 
المتطلبات القانونية ومتطلبات المخاطر/ المتطلبات االقتصادية لرأس المال ضمن اإلطار المتكامل ل"عملية التقييم الداخلي 

إن المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر المصرفية ومخاطر التركز والمخاطر  )". ICAAP(ية رأس المال لكفا
ومخاطر الضغط ومخاطر التأمين ومخاطر السمعة تمثل جميعها جزءاً لتزام القانونية ومخاطر اإل االستراتيجية والمخاطر

 .)" ICAAPرأس المال ( من "عملية التقييم الداخلي لكفاية

"لجنة (الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية  ٣يتم احتساب رأس المال باستخدام إطار بازل ، ٢٠١٧من  عتباراً إ
تطبيق التعديالت التي يقدمها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ضمن التقديرات الوطنية. يتألف  ، بعد)بازل"

هم: الحد األدنى لمتطلبات رأس المال وعملية المراجعة الرقابية و " ثالثة "ركائز، من ٢غرار بازل  ، عل٣إطار بازل 
 . وانضباط السوق

 : في شقين للفرعفيما يلي تحليل رأس المال النظامي 

األسهم العادية للشق األول من رأس المال: يمثل أعلى جودة من رأس المال ويشتمل على رأس المال واالحتياطي  • 
غير الملموسة صول حتياطيات األخرى واحتياطي القيمة العادلة واألرباح المحتجزة؛ بعد خصم األواال القانوني

األخرى المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق الملكية التي يتم التعامل معها بصورة مختلفة ألغراض  والتعديالت النظامية
 .المركزيإلمارات العربية المتحدة حسب التوجيهات المقترحة من قبل مصرف ا خاصة بكفاية رأس المال

 االئتمانيةصول من إجمالي األ %١٫٢٥الشق الثاني لرأس المال، يشتمل على مخصص جماعي والذي يجب أال يتجاوز  •
 .بالمخاطرالمرجحة 

سارية ، والتي أصبحت ٣أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولوائح رأس المال طبقا التفاقية بازل 
حيث تم تطبيق متطلبات الحد األدنى لرأس المال على ثالثة مستويات هم األسهم العادية من ، ٢٠١٧فبراير  ١من  اعتباراً 
المال والشق األول اإلضافي وإجمالي رأس المال. فيما يلي الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة  لرأس ١الشق 

 : حدة المركزيالعربية المت عن مصرف اإلمارات

  المرجحة للمخاطرصول من األ ٪٧أن يشكل الحد األدنى لألسهم العادية للشق األول من رأس المال  •

 .المرجحة للمخاطرصول من األ ٪٨٫٥أن يشكل الحد األدنى للشق األول من رأس المال  •

 .اطرالمرجحة للمخصول من إجمالي األ ٪١٠٫٥أن يشكل إجمالي معدل كفاية رأس المال  •

. ٥مصد حماية رأس المال ومصد التقلبات الدورية في رأس المال يبلغ بحد أقصى (تكون المصدات اإلضافية لرأس المال 
 . ٪٧أعلى من الحد األدنى لمتطلبات نسبة الشق األول من رأس المال لألسهم العادية البالغة  )مصد لكل ٪٢
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 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٨ 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٦
 المال (تابع)إدارة رأس  ٢٦٫٨

 طبقا للتعميم رقم ٣قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بإصدار نظام رأس المال بازل 
CBUAE/BSD/N/ديسمبر  ٣١والذي كان يسري بشكل جزئي اعتباراً من ، ٢٠٢٠ نوفمبر ١٢والمؤرخ  ٢٠٢٠/٤٩٨٠

 يونيو ٣٠ بينما سيطبق الباقي اعتباراً من ٢٠١٩فقط في ديسمبر  ٢ الركيزةوبحسب التنظيمات، سوف تطبق ( ٢٠١٩
٢٠٢٢.( 

 بكافة متطلبات رأس المال المفروضة عليه من جهات خارجية. الفرعالتزم 
 : ٢٠٢٠كما في  ٣وفقا التفاقية بازل  الفرعفيما يلي وضع كفاية رأسمال 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
درهم إماراتيألف  درهم إماراتيألف    

   ١رأس المال فئة 
 ٧٦٠،٠٠٠ ٧٦٠،٠٠٠ رأس المال المخصص 

 ٧٩،٤٩٨ ٧٩،٤٩٨ القانونيةاالحتياطيات 
 ١،٥٤٣،١٩٢ ١،٢٤٠،٣٢٢ األرباح المرّحلة

 ٢،٣٨٢،٦٩٠ ٢،٣٧٧،٩٥٨ ١إجمالي رأس المال فئة 
 (٣٠٩،١٦٠) (١٨،١٠٥) مخصوما منه: االستقطاعات التنظيمية

 ٢،٠٧٣،٥٣٠ ٢،١٢٥،٣٨١ بعد الخصم ١ رأس المال فئة حقوق الملكية المشتركة

 ٢رأس المال فئة 
  

 (٣٤٠) (٣٨،٧٩٩) احتياطي القيمة العادلة
 ١٣٠،٥٨٦ ١٣٥،٣٩٢ مخصصات عامة / احتياطيات خسارة القرض العام

 ١٣٠،٢٤٦ ٩٦،٨٩٣ ٢إجمالي رأس المال من الفئة 
 ٢،٢٠٣،٧٧٦ ٢،٢٢٢،٢٧٤ من رأس المال) ٢و  ١إجمالي رأس المال القانوني (مجموع الفئة 

 األصول المرجحة بالمخاطر
  

 ١٠،٤٤٦،٨٤٥ ١٠،٨٥٥،٣٦٩ مخاطر االئتمان
 ٤،٢٥٠ ٩،١٧٠ مخاطر السوق

 ٨٥٤،٣٩٦ ٩٩١،٠٣٦ المخاطر التشغيلية
 ١١،٣٠٥،٤٩١ ١١،٨٥٥،٥٧٥ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 

ي إجمالإجمالي رأس المال من المستوى األول معبراً عنه كنسبة مئوية من 
 ٪١٧٫٩٣ األصول المرجحة بالمخاطر

 
١٨٫٣٤٪ 

معبراً عنه كنسبة مئوية من إجمالي  ٢إجمالي رأس المال من المستوى 
 ٪١٫١٥ ٪٠٫٨٢ األصول المرجحة بالمخاطر

 ٪١٩٫٤٩ ٪١٨٫٧٤ نسبة كفاية رأس المال
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 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٩ 

 الفرعالمقبولة من لتزامات مديونية العمالء واإل ٢٧
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
    

 ١،٨٩٤،١٣١ ٢٢،٤٨٧  الفرعمديونية العمالء واإللتزامات المقبولة من 
 

ذوي الصلة  عالفرالموثق المقبول القابل لالسترداد من عمالء لتزام في مبلغ اإل الفرعالمقبولة من تتمثل مديونيات العمالء 
 لفرعافي فواتير الصرف واالعتمادات المستندية وخالفه والتي يقبل  الفرعالمقبولة من لتزامات التقرير. تتمثل اإل في تاريخ

قيمة على أساس إجمالي اللتزامات واإلصول بموجبها االلتزامات وفقا العتمادات موثقة في تاريخ التقرير. تم عرض هذه األ
 . ي إجراء المقاصةليس لديه حق قانوني ف الفرعأن  حيث المالي قائمة المركزفي 

 
 األطراف ذات عالقةمعامالت   ٢٨

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو تأثير ملحوظا على الطرف اآلخر في اتخاذ 
، إن األطراف ذات العالقة، كما هي معرفة في المعيار المحاسبي الدولي رقم للفرعالقرارات المالية أو التشغيلية. وبالنسبة 

): األطراف ذات العالقة، تتضمن موظفي اإلدارة الرئيسيين والفروع األخرى والشركات الزميلة في مجموعة بنك ٢٤(
عامالت ذين يتم تنفيذ موال )وفروع المجموعة التي تعمل في دول مختلفة للفرعبرودا (والتي تتضمن المركز الرئيسي 

تعتقد اإلدارة أن الشروط والمعامالت قابلة للمقارنة مع تلك التي . مصرفية معها وفقا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى.

 : المالية القوائمفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي  
    

 ٢،٣٦٨ ١،٠٢١  إيرادات الفوائد
 ٨،٢٨٥ ٣،٩٤٣  مصروفات الفوائد

 ١،٥٥٩ ١،٢١٨  رسوم المركز الرئيسي

يتم بيان أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة كمستحق من/ إلى المركز الرئيسي والفروع. فيما يلي المبالغ 
 : المستحق من/ إلى المركز الرئيسي والفروع

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي 

    والفروع األخرى المركز الرئيسيمستحق من 
 ٢،٣٣٢  ٧،٥٤٩ المملكة المتحدة -بنك بارودا 
 ١٤٥،١٨٤  - نيويورك -بنك بارودا 
 ٢،٥٦٥  ١٤،٩٢٥ الهند (مومباي) -بنك بارودا 
 ١،٢٧٤  ٤٣ بروكسل -بنك بارودا 
 ١١٠،١٩٠  ١٨٣،٦٥٠ جفت سيتي -بنك بارودا 
 -  ٩١،٨٢٥ الشركات التابعة في المملكة المتحدة -بنك بارودا 

 ٢٦١،٥٤٥  ٢٩٧،٩٩٢ 
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 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٠ 

 معامالت األطراف ذات عالقة (تابع)  ٢٨ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي 
    الرئيسي والفروع األخرى مستحق للمكتب

 ٢،٥٠٩  ١،٤٨٩ المملكة المتحدة -بنك بارودا 
 ٢٥،٦٠٧  ٣٤،٠١١ ُعمان -بنك بارودا 
 ١،٠١٠،٠٧٥  ٣٧٢،٧٣٦ الهند (الخزينة) -بنك بارودا 
 ٥٠،٥٢١  ٣١،٦٢٥ بروكسل -بنك بارودا 
 -  ٥،٨٤٩ فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة -بنك بارودا 
 ٢،٦٧٨  - ام ام او –بنك بارودا 
 ١،٠٣٠  ٢٣،٨٣٣ فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة -بنك بارودا 
 ٢٠  ٤٣ مركز دبي المالي العالمي -بنك بارودا 

 ١،٠٩٢،٤٤٠  ٤٦٩،٥٨٦ 
 

ذي. إن التنفيأن موظفي اإلدارة الرئيسين يتألفوا فقط من الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس  الفرعرأت إدارة  ٢٨٫١
(المعدل) سوف تؤدي إلى  ٢٤بموظفي اإلدارة الرئيسيين وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  اإلفصاحات الخاصة

 .اإلفصاح عن التعويضات المدفوعة للرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 ألف درهم إماراتي  ألف درهم إماراتي  
     

 ٧٨٩  ٧١٨  مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة ٢٩

 : وفئات األدوات المالية المالي قائمة المركزيتضمن الجدول أدناه مطابقة بين البنود دخل 

 

 القيمة الدفترية

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

 ة األخرىالشامل

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 التكلفة المستهلكة الخسائر
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 

     ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
     األصول المالية

النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 ١،١٥٦،٢٨١ - - ١،١٥٦،٢٨١ المتحدة المركزي
 ١،٦٣١،٤٣١ - - ١،٦٣١،٤٣١ مستحق من البنوك

 ٢٩٧،٩٩٢ - - ٢٩٧،٩٩٢ مستحق من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 ١١،٦٦٨،٥٨٤ - - ١١،٦٦٨،٥٨٤ قروض ودفعات مقدمة للعمالء

 ١،٠٨٠،٣٢١ - ١،٠٨٠،٣٢١ - االستثمارات في األوراق المالية 
 ٤،٤٦٢ ٤،٤٦٢ - - المشتقات

 ٢٢،٤٨٧ - -  ٢٢،٤٨٧ الفرعاإللتزامات المقبولة من 
 ١٠٥،٤٩٧ - - ١٠٥،٤٩٧ األصول األخرى (باستثناء المدفوعات المسبقة)

 ١٥،٩٦٧،٠٥٥ ٤،٤٦٢ ١،٠٨٠،٣٢١ ١٤،٨٨٢،٢٧٢ 
     التزامات مالية
 ٥٧٠،٦١٣ - - ٥٧٠،٦١٣ مستحق للبنوك

 ٤٦٩،٥٨٦ - - ٤٦٩،٥٨٦ مستحق للمكتب الرئيسي والفروع األخرى
 ١٢،٧٤٨،٠٣٥ - - ١٢،٧٤٨،٠٣٥ العمالء من ودائع

 ١،٢١٠ ١،٢١٠ - - المشتقات
 ٢٢،٤٨٧ - - ٢٢،٤٨٧ الفرعإلتزامات المقبولة من 

 ٣٤٥،٧٣٩ - - ٣٤٥،٧٣٩ إلتزامات أخرى
 ١٤،١٥٧،٦٧٠ ١،٢١٠ - ١٤،١٥٦،٤٦٠ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧١ 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع) ٢٩
 

 القيمة الدفترية

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

 األخرىالشاملة 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 التكلفة المستهلكة الخسائر
 ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي ألف درهم إماراتي 

     ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
     األصول المالية

النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 ٣،٤٨٦،٢٣٠ - - ٣،٤٨٦،٢٣٠  المتحدة المركزي
 ٣،١٤٤،٢٢٢ - - ٣،١٤٤،٢٢٢ مستحق من البنوك

 ٢٦١،٥٤٥ - - ٢٦١،٥٤٥  مستحق من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 ١٢،٤٠٠،٥١٧ - - ١٢،٤٠٠،٥١٧ قروض ودفعات مقدمة للعمالء

 ١٤٦،٥١٦ - ١٤٦،٥١٦ - االستثمارات في األوراق المالية 
 ٢٩،٩٢٥ ٢٩،٩٢٥ - - المشتقات

 ١،٨٩٤،١٣١ - - ١،٨٩٤،١٣١ الفرعاإللتزامات المقبولة من 
 ٧٩،٢١٢ - - ٧٩،٢١٢ األصول األخرى (باستثناء المدفوعات المسبقة)

 ٢١،٤٤٢،٢٩٨ ٢٩،٩٢٥ ١٤٦،٥١٦ ٢١،٢٦٥،٨٥٧ 
     التزامات مالية
 ١٠،٤٠٢ -   - ١٠،٤٠٢ مستحق للبنوك

 ١،٠٩٢،٤٤٠ - - ١،٠٩٢،٤٤٠ مستحق للمكتب الرئيسي والفروع األخرى
 ١٦،١٣٢،٤٨١ - - ١٦،١٣٢،٤٨٢ العمالءمن ودائع 

 ٧٠،٤١٢ ٧٠،٤١٢ - - المشتقات
 ١،٨٩٤،١٣١ - - ١،٨٩٤،١٣١ الفرعإلتزامات المقبولة من 

 ١٩٩،٥١٧ - - ١٩٩،٥١٧ إلتزامات أخرى
 ١٩،٣٩٩،٣٨٣ ٧٠،٤١٢ - ١٩،٣٢٨،٩٧٢ 

عن  وهريجال تختلف بشكل المستهلكة المالية التي يتم قياسها بالتكلفة لتزامات واإلصول ترى اإلدارة إن القيم العادلة لأل
 .قيمها الدفترية

 : للقيمة العادلة التسلسل الهرمي –قياس القيمة العادلة 

المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو لتزامات المالية واإلصول ترتكز القيم العادلة لأل
ساليب بتحديد القيم العادلة باستخدام أ الفرعسعار المقدمة من الوسطاء. فيما يتعلق باألدوات المالية األخرى، يقوم عروض األ
 . تقييم أخرى

فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم تداولها بصورة نادرة ولديها شفافية أسعار ضئيلة، تكون القيمة العادلة أقل موضوعية 
متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير درجات  وتتطلب

 .تؤثر على األداة المحددة ومخاطر أخرى

بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في  الفرعيقوم 
 ت.ياساالق تحديد

 .ت مطابقةافي أسواق نشطة ألدو )غير المعدل(السعر السوقي المدرج  :١المستوى 

 )أي كاألسعار(والتي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة  ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  :٢المستوى 
التي يتم تقييمها باستخدام . تشتمل هذه الفئة على األدوات )أي مستمدة من األسعار(مباشرة  أو بصورة غير

ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة  أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة
 ً تكون فيها جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة  أو أساليب تقييم أخرى ،في أسواق أخرى تعتبر أقل نشاطا

 . السوقمباشرة أو غير مباشرة من معطيات 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٢ 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع) ٢٩

 (تابع) للقيمة العادلة التسلسل الهرمي –قياس القيمة العادلة 

أساليب التقييم باستخدام المدخالت الهامة غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب  :٣المستوى 
يانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم مدخالت ال ترتكز على ب تقييمها على

التي يتم تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون  األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات
 . لتعكس االختالفات بين األدوات التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة

 أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعارتتضمن 
ملحوظة. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي  سوقية

تخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف وفروق االئتمان وعوامل أخرى ُتس على مخاطر
 .وأسعار ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط بينها العمالت األجنبية

و أ إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل
 .بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياسلتزام لتحويل اإل دفعه

يتضمن الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية الُمقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وفقا للمستوى في النظام المتدرج 
 : ةالعادلة الذي يتم في إطاره قياس القيمة العادل للقيمة

 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   
ألف درهم  ٢٠٢١

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
 األصول المالية

 - - - ١،٠٨٠،٣٢١ اإلستثمار في األوراق المالية
 - - ٤،٤٦٢ - المشتقات

 ٤،٤٦٢ ١،٠٨٠،٣٢١ - - 
     

 اإللتزامات المالية
 - - ١،٢١٠ - المشتقات

 - ١،٢١٠ - - 
 

 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   
ألف درهم  ٢٠٢٠

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
 األصول المالية

 اإلستثمار في األوراق المالية
 

١٤٦،٥١٦ 
 

- 
 

- 
 

١٤٦،٥١٦ 
 ٢٩،٩٢٥ - ٢٩،٩٢٥ - المشتقات

 ١٧٦،٤٤١ - ٢٩،٩٢٥ ١٤٦،٥١٦ 
     

 اإللتزامات المالية
 المشتقات

 
- 

 
٧٠،٤١٢ 

 
- 

 
٧٠،٤١٢ 

 - ٧٠،٤١٢ - ٧٠،٤١٢ 
 
 

  

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٣ 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع) ٢٩

 (تابع) ةللقيمة العادل التسلسل الهرمي –قياس القيمة العادلة 
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   

ألف درهم  ٢٠٢١
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

ألف درهم 
 إماراتي

     ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
     صولاأل

واألرصدة لدى مصرف اإلمارات  يةالنقد
 ١،١٥٦،٢٨١ - ١،١٥٦،٢٨١ - العربية المتحدة المركزي

 ١،٦٣١،٤٣١ ١،٦١٣،٤٥٧ ١٧،٩٧٤ - مستحق من البنوك
 ٢٩٧،٩٩٢ ٢٧٥،٤٧٤ ٢٢،٥١٨ - الرئيسي والفروع األخرىمستحق من المركز 

 ١١،٦٦٨،٥٨٤ ١١،٦٦٨،٥٨٤ - - قروض ودفعات مقدمة للعمالء
 ٢٢،٤٨٧ ٢٢،٤٨٧ - - الفرعمديونية العمالء المقبولة من 

 ١٠٧،٣٦٣ ١٠٧،٣٦٣ - - أصول أخرى
 - ١٤،٨٨٤،١٣٨ ١٣،٦٨٧،٣٦٥ ١،١٩٦،٧٧٣ 

     اإللتزامات
 ١٢،٧٤٨،٠٣٥ ١٢،٧٤٨،٠٣٥ - - ودائع العمالء

 ٥٧٠،٦١٣ ٥١٧،١٦٠ ٥٣،٤٥٣ - مستحق للبنوك
 ٤٦٩،٥٨٦ ٤٣٣،٤٧٠ ٣٦،١١٦ - مستحق للمكتب الرئيسي والفروع األخرى

 ٢٢،٤٨٧ ٢٢،٤٨٧ - - الفرعإلتزامات المقبولة من 
 ٣٤٥،٧٣٩ ٣٣٦،٠١٤ - - إلتزامات أخرى

 - ١٤،١٤٦،٧٣٥ ١٤،٠٥٧،١٦٦ ٨٩،٥٦٩ 
 

 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   
ألف درهم  ٢٠٢٠

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
ألف درهم 

 إماراتي
     ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

     األصول
واألرصدة لدى مصرف اإلمارات  يةالنقد

 - ٣،٤٨٦،٢٣٠   - العربية المتحدة المركزي
     

٣،٤٨٦،٢٣٠ 
 ٣،١٤٤،٢٢٢ ٣،١٢٧،٣٧٣ ١٦،٨٤٩ - مستحق من البنوك

 ٢٦١،٥٤٥ ٢٦١،٥٤٥ - - مستحق من المركز الرئيسي والفروع األخرى
 ١٢،٤٠٠،٥١٧ ١٢،٤٠٠،٥١٧ - - قروض ودفعات مقدمة للعمالء

 ١،٨٩٤،١٣١ ١،٨٩٤،١٣١ - - الفرعمديونية العمالء المقبولة من 
 ٧٩،٢١٢    ٧٩،٢١٢ - - أصول أخرى

 - ٢١،٢٦٥،٨٥٧ ١٧،٧٦٢،٧٧٨ ٣،٥٠٣،٠٧٩ 
     اإللتزامات

 ١٦،١٣٢،٤٨٢ ١٦،١٣٢،٤٨٢ - - ودائع العمالء
 ١٠،٤٠٢ - ١٠،٤٠٢ - مستحق للبنوك

 ١،٠٩٢،٤٤٠ ١،٠٩٢،٤٤٠ - - مستحق للمكتب الرئيسي والفروع األخرى
 ١،٨٩٤،١٣١ ١،٨٩٤،١٣١ - - الفرعإلتزامات المقبولة من 

 ١٩٩،٥١٧ ١٩٩،٥١٧ - - إلتزامات أخرى
 - ١٩،٣٢٨،٩٧٢ ١٩،٣١٨،٥٧٠ ١٠،٤٠٢ 

 ٣الحركات في األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى 

 : ال شيء).٢٠٢٠لم تكن هناك حركات بين مستويات األدوات المالية خالل السنة (

 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٤ 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع) ٢٩

 (تابع) ةللقيمة العادل التسلسل الهرمي –قياس القيمة العادلة 

 المالية غير المسجلة بالقيمة العادلةلتزامات واإلصول القيمة العادلة لأل

فيما يلي وصف للطرق واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المسجلة بالفعل بالقيمة العادلة في 
 : القوائم المالية

 العادلة قيمها الدفتريةالتي تقارب قيمها صول األ

 أن قيمها من المفترض )أقل من ثالثة أشهر(قصيرة األجل  ستحقاقالمالية ذات فترات اإللتزامات واإلصول فيما يتعلق باأل
الدفترية تقارب قيمها العادلة. تم تطبيق هذا االفتراض على الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير التي لم يكون لها تواريخ 

 . محددة إستحقاق

 األدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة

 من خالل مقارنةكة المستهلالمالية ذات معدالت الفائدة الثابتة والمسجلة بالتكلفة لتزامات واإلصول يتم تقدير القيمة العادلة لأل
 الخاصة بأدوات مالية مشابهة. ترتكزبها ألول مرة مع أسعار السوق الحالية عتراف معدالت الفائدة لدى السوق عندما يتم اإل

العادلة المقدرة الخاصة بالودائع التي تخضع ألسعار فائدة ثابتة على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار  القيمة
ق باألدوات فيما يتعل .ستحقاقالسوق فيما يتعلق بسندات الدين التي لها نفس السمات االئتمانية وتواريخ اإل الفائدة السائدة لدى

باألداة ألول تراف عالمتغيرة يتم إجراء تعديل لكي يعكس التغير في الفروق االئتمانية عندما يتم اإل المالية ذات أسعار الفائدة
 . مرة

 األحداث الالحقة  ٣٠
كضريبة اتحادية  %٩ ة، أعلنت وزارة المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن استحداث نسب٢٠٢٢يناير  ٣١في  -

. ليس لهذا اإلعالن أي تأثير على فترة ٢٠٢٣يونيو  ١على األعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١التقرير للسنة المنتهية في 

قائمة  ضمن) بإدراج دولة اإلمارات العربية المتحدة FATFقامت مجموعة العمل المالي (، ٢٠٢٢مارس  ٥في  -
، والمعروفة باسم قائمتها "الرمادية". تتعرض البلدان المدرجة في القائمة شديدةالسلطات القضائية الخاضعة لمراقبة 

طر اإلضرار بالسمعة وتعديل التصنيفات ومشكلة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف اخم"الرمادية" ل
 المعامالت.

ً ٢٠٢٢في فبراير  صراع بين روسيا وأوكرانيا ُنشب - المرجح أن غير من فإنه لوكاالت التصنيف الخارجية،  . وفقا
 .في اإلمارات العربية المتحدة والمؤسسات أو غير مباشر على المنظمات جوهريتأثير  أي لهذا الصراع كوني

لدولة  ٢٠١٥لسنة  ٢رقم ، يجب أن يمتثل الفرع ألحكام القانون االتحادي )١( اإليضاح رقمكما هو مذكور في  -
ً . (المعّدل)اإلمارات العربية المتحدة   ٢٠٢١لعام  ٣٢نهاية العام، أصبح المرسوم بقانون االتحاد اإلماراتي رقم ل الحقا

قانون  سريان، وهو تاريخ ٢٠٢٢يناير  ٢من  اً اعتبار اً شهر ١٢أمام الفرع وساري المفعول ("قانون الشركات"). 
 كامه.لالمتثال ألح، الشركات

ً ") الحقFCTفي اإلمارات العربية المتحدة (" اإلتحاديةضريبة الشركات  - لنهاية العام، أعلنت دولة اإلمارات العربية  ا
والتي ستكون سارية للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو  ٢٠٢٢يناير  ٣١في  اإلتحاديةالمتحدة عن ضريبة الشركات 

. مذكور في اإلعالن أن ستكون اتفاقية اإلمارات العربية المتحدة اإلطارية سارية في جميع ٢٠٢٣يونيو  ١بعد 
ة التي وارد الطبيعياإلمارات وستنطبق على جميع األنشطة التجارية والتجارية على حد سواء، باستثناء استخراج الم

ون لم ألن القان اً الالئحة التفصيلية وسنها بعد. نظرلم يتم إصدارها ستظل خاضعة للضرائب على مستوى اإلمارة. 
 اً لم يتم النظر في تأثير اإلعالن على المركز المالي للفرع اعتبار، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ُينشر وتم سنه بشكل كبير في 

 . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١من 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك برودا 
  القوائم المالية

 
  القوائم المالية حول إيضاحات

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٥ 

 (تابع) داث الالحقةاألح  ٣٠
، قد يكون هناك بعض انعكاسات سلبية على أصل الضريبة اإلتحاديةضريبة الشركات إلدخال  اً نظر، عالوة على ذلك 

ً المؤجلة المعترف به من قبل البنك بناًء على قوانين الضرائب اإلماراتية. تقوم اإلدارة حالي على معدل  بتقييم التأثير ا
الوصول إلى القيمة والضريبة المؤجلة بناًء على المعلومات المتاحة ومن خالل النظر في السيناريوهات المختلفة 
ومعدالت الضرائب المحتملة التي قد تنطبق على المجموعة. سينعكس التأثير الفعلي في فترة إعداد التقارير التي يتم 

بية بشكل كبير، مع مثل هذا التشريع الجوهري الذي يوضح معدل الضريبة المنقح والقواعد فيها سن اللوائح الضري
 .اإلتحاديةضريبة الشركات ذات الصلة المطبقة على البنك بموجب 

على المبالغ المدرجة في  جوهريالمركز المالي من شأنها أن تؤثر بشكل  قائمةلم تكن هناك أحداث أخرى الحقة لتاريخ 
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١لمالية كما في وللسنة المنتهية في ا القوائم

 أرقام المقارنة ٣١

إماراتي مليون درهم  ٢٥٫٤في العام السابق، تم تصنيف "رسوم المعالجة" و "الرسوم من رسوم البريد والسويفت" البالغة 
ً مليون درهم إماراتي على التوالي سابق ٧٫٥ مبلغو " ىخراأل ةالتشغيلي اإليراداتأخرى" في "مصروفات على أنها " ا

 عادل.العرض ال) لتحقيق ١٨). تم إعادة تصنيف هذه المبالغ إلى "إيرادات الرسوم والعموالت" (إيضاح ٢٠(إيضاح 
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عربي ودويل

ال�سيا�سية بالعنف ويعتمد قوانني مت�ساهلة حيال ا�ستخدام ال�سالح.
من  ويبدو  دوت��رت��ي،  رودري��غ��و  الرئي�س  خلالفة  مر�سحني  ع�سرة  ويتناف�س 
بينهم فرديناند ماركو�س البن الأوفر حظاً للفوز بالرئا�سة ما �سيعيد العائلة 

ال�سيا�سية اإىل ال�سلطة بعدما ام�ست حواىل اأربعني عاما من املنفى.
وكان الناخبون ينتظرون يف ال�سف �سباح الإثنني يف مدر�سة يف باتاك، معقل 

عائلة ماركو�س، حاملني مراوح نقالة و�سط احلر ال�سديد.
اإيرين  �سقيقته  م��ع  الب��ن  م��ارك��و���س  و�سل  البولي�سية،  ال��ك��الب  م��رور  وبعد 
 92 البالغة  الدكتاتور  اأرمل  اإمييلدا،  لالإدلء ب�سوتيهما، تتبعهما والدتهما 
وقادة  احلقوقيون  النا�سطون  يخ�سى  املت�سلط،  دوت��رت��ي  حكم  وبعد  عاما. 
نهجا  البن  ماركو�س  يعتمد  اأن  ال�سيا�سيون  واملحللون  الكاثوليكية  الكني�سة 

اأكر ت�سددا بعد، يف حال حتقيقه فوزا وا�سعا.
وقالت كري�ستينا بالباي الأمينة العامة لتحالف “كاراباتان” من اأجل حقوق 

بفارق �سئيل يف ال�سباق ملن�سب نائب الرئي�س عام 2016، وتعهدت ا�ستئ�سال 
الف�ساد يف بلد تهيمن عليه ب�سع عائالت.

�سارا  الرئا�سة  لنيابة  املر�سحة  وحليفته  الب���ن  م��ارك��و���س  ي��وؤك��د  امل��ق��اب��ل،  يف 
اأجل  م��ن  الأف�سل  امل��وق��ع  يف  اأنهما  ولي��ت��ه،  املنتهية  الرئي�س  ابنة  دوت��رت��ي، 

“توحيد” البالد.
اأول مر�سح للرئا�سة ينتخب  التوقعات، �سي�سبح ماركو�س البن  واإذا حتققت 

بغالبية مطلقة منذ اإطاحة والده.
وراأى املحلل ال�سيا�سي ريت�سارد هايداريان اأن مثل هذا النت�سار قد ي�سمح له 

بتعديل الد�ستور لإر�ساء �سلطته واإ�سعاف الدميوقراطية.
وقال هيداريان اإن “دوترتي مل يتمتع يوما بالن�سباط والو�سائل ال�سرورية 
الفر�سة  “هذه  اأن  م�سيفا  النهاية”  حتى  املت�سلط  ب��رن��اجم��ه  يف  للم�سي 

التاريخية قد تتاح لآل ماركو�س«.
وبني املر�سحني الآخرين للرئا�سة جنم املالكمة ماين باكياو واملمثل والزبال 
�سابقا فران�سي�سكو دوماغو�سو، لكن ماركو�س البن وروبريدو هما الوحيدان 

اللذان يحظيان بفر�سة يف الفوز.

•• مانيال-�أ ف ب

حتمل  انتخابات  يف  املقبل  رئي�سهم  لختيار  الثنني  الت�سويت  الفلبيون  ب��داأ 
رهانا كبرا يف وقت تتوقع ا�ستطالعات الراأي انت�سارا كا�سحا لنجل الدكتاتور 
ل����الإدلء  67 م��ل��ي��ون فيليبيني  ن��ح��و  ف��ردي��ن��ان��د م��ارك��و���س. ودع����ي  ال�����س��اب��ق 
الرئي�س  نائب  اأي�سا  خاللها  �سيختارون  التي  النتخابات  هذه  يف  باأ�سواتهم 
والنواب ون�سف اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ وحكام املقاطعات ال�81 وغرهم من 

اأع�ساء جمال�س بلدية، يف وقت يتوقع املحللون ن�سبة م�ساركة عالية.
ب��ول��وان يف جزيرة  الق���رتاع يف منطقة  ب��دء  بعيد  اأم��ن  وقتل ثالثة عنا�سر 
امل��ت��م��ردي��ن ال�سيوعيني  ت��ن�����س��ط جم��م��وع��ات م�����س��ل��ح��ة م���ن  م��ي��ن��دان��او ح��ي��ث 
بح�سب  اق��رتاع  النار يف مركز  م�سلحون  فتح  الإ�سالميني، حني  والنا�سطني 

ال�سرطة.
واأعقب الهجوم انفجارا وقع م�ساء الأحد اأمام مركز اقرتاع واأ�سفر عن ت�سعة 

جرحى يف بلدية داتو اأون�ساي يف جزيرة مينداناو اأي�سا.
وغالبا ما تكون فرتات النتخابات م�سطربة يف هذا البلد الذي تت�سم ثقافته 

الإن�سان “نعتقد اأن هذا �سيفاقم اأزمة حقوق الإن�سان يف البلد«.
وعادت عائلة ماركو�س اإىل ال�ساحة ال�سيا�سية على وقع حملة ت�سليل اإعالمي 
ظل  ويف  ال�سابق،  الدكتاتوري  النظام  �سورة  تلميع  اأج��ل  من  النطاق  وا�سعة 

تف�سي املح�سوبية وخيبة اأمل الناخبني حيال احلكومات الأخرة.
واملعروف  عاما   64 البالغ  الب��ن  ماركو�س  ف��وز  ال��راأي  ا�ستطالعات  وتتوقع 
بلقب “بونغ بونغ” باأكر من ن�سف الأ�سوات بكثر يف نظام انتخابي يفوز 

فيه من يح�سل على اأكر عدد من الأ�سوات.
ما  روبريدو  ليني  الرئي�س احلالية  نائبة  الرئي�سية  اأن�سار مناف�سته  اأن  غر 

زالوا ياأملون ح�سول مفاجاأة يف اللحظة الأخرة.
انت�سرت  الأول/اأكتوبر،  ت�سرين  يف  للرئا�سة  تر�سيحها  روبريدو  اأعلنت  ومنذ 

جمموعات من املتطوعني يف الأرخبيل �سعيا لإقناع الناخبني.
وكانت املحامية واخلبرة القت�سادية البالغة 57 عاما هزمت ماركو�س البن 

جنل ماركو�س نحو �نت�سار كا�سح يف �نتخابات �لفلبن 

•• بلفا�صت-�أ ف ب

القومي  “�سني فني”  ح��زب  حّقق 
اجلزيرة  ت��وح��ي��د  لإع������ادة  امل����وؤّي����د 
الإي����رل����ن����دّي����ة ف������وزا ت���اري���خ���ي���ا يف 
انتخابات اإيرلندا ال�سمالّية، واعدا 
ب�”حقبة جديدة” رغم خطر �سلل 

�سيا�سي يلوح يف الأفق.
البطاقات  ف��رز  عملّية  ب��ل��وغ  وم��ع 
الن���ت���خ���اب���ّي���ة م��راح��ل��ه��ا الأخ�����رة 
ُنّظم  ال����ذي  ال���س��ت��ح��ق��اق  ه����ذا  يف 
اخل��م��ي�����س لخ��ت��ي��ار 90 ن��ائ��ب��ا يف 
النتائج  ُتظهر  الوطنّية،  اجلمعّية 
فني”  “�سني  تقّدم  النهائّية  �سبه 
الوحدوي  “احلزب  مناف�سه  على 
للتاج  امل����وؤّي����د  الدميوقراطي” 
م��ّرة خالل  اأّول  الريطاين. وهي 
فني”  “�سني  ي��ت�����س��ّدر  ع����ام  م��ئ��ة 
املقاطعة  ه�����ذه  يف  الن���ت���خ���اب���ات 
خلفّية  على  ت��وّت��رات  ت�سهد  ال��ت��ي 
للحزب  �سُيتيح  ما  وه��و  بريك�ست، 
وزراء  رئ��ي�����س��ة  زع��ي��م��ت��ه  ت�����س��م��ي��ة 
الدولّية،  الفعل  ردود  يف  حمّلية. 
ال�سبت  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  دع����ت 
ال�سمالّية  اإي��رل��ن��دا  يف  امل�����س��وؤول��ني 
اإىل  ا���س��ت��ن��اًدا  ال�سلطة  تقا�سم  اإىل 
لعام  ال�سالم  اّتفاق  عليه  ين�ّس  ما 
با�سم  امل���ت���ح���ّدث  وق�����ال   .1998
براي�س  نيد  الأمركّية  اخلارجّية 
ال�سمالّية  اإي��رل��ن��دا  ق���ادة  “ندعو 
الالزمة”  اخل���ط���وات  اّت���خ���اذ  اإىل 
)بني  ت�ساركّية  “حكومة  لت�سكيل 
الوحدوّيني والقومّيني(، وهو اأحد 
اجلمعة  لّت��ف��اق  الرئي�سة  ال��ب��ن��ود 

العظيمة لعام 1998«.
الكاملة  ال��ن��ت��ائ��ج  ����س���دور  ول�����دى 
“ميد  دائ���رت���ه���ا  يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
“�سني  زعيمة  خاطبت  األ�سرت”، 
منا�سري  اأون���ي���ل  مي�سيل  فني” 

   الأ�ساطر كثرة يف تاريخ اململكة 
املتحدة، ويروي اأحدها اإنه يف م�ساء 
انقطع   ،1969 ي��ون��ي��و   21 ي���وم 
ل���ن���دن لب�سع  امل���ي���اه ع���ن م��دي��ن��ة 
كثرون  ا�ستخدم  ال�سبب:  دقائق. 
اأثناء ا�سرتاحة  مياه بيوت الراحة 
بث  تليفزيوين  لرنامج  ال�سهار 

يف ذلك امل�ساء.
   ي�������س���ع���ب اإث�����ب�����ات ����س���ح���ة ه���ذه 
 22 اأن  نعلم  املقابل،  يف  احلكاية. 
فعلًيا  ق���ام���وا  ب���ري���ط���اين  م��ل��ي��ون 
وقت  تلفزيونهم يف  بت�سغيل جهاز 
واح���د يف 21 ي��ون��ي��و مل�����س��اه��دة ما 
الرامج  اأك��ر  كواحد من  �سيبقى 
ال�سا�سة  ت�����اري�����خ  يف  م�������س���اه���دة 
املتحدة.  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال�������س���غ���رة 
لي�ست حلقة منتظرة من م�سل�سل، 
على  البيتلز  فرقة  حلفل  ب��ث  ول 
ال����ه����واء م���ب���ا����س���رة، ول���ك���ن مت بث 
“العائلة  الوثائقي احلدث  الفيلم 

املالكة” على بي بي �سي وان.

تلفزيون �لو�قع قبل زمنه
الوثائقي  ال��ف��ي��ل��م  ف���ك���رة  وراء     
رجلني.  جن��د  املالكة،  العائلة  ع��ن 
ب��راب��ورن، املنتج  ال��ل��ورد  م��ن جهة، 
و����س���ه���ر ال����ل����ورد م���ون���ت���ب���ات���ن، عم 
الأم�����ر ف��ي��ل��ي��ب. وم����ن الأخ�����رى، 
امل�سوؤول  هي�سلتني،  ويليام  ال�سر 
من  باكنغهام  ق�سر  يف  ال�سحفي 
 .1972 ع����ام  اإىل   1968 ع����ام 
قناعة  ع��ل��ى  منهما  ك��ل  ك���ان  ل��ق��د 

باأن فيلًما وثائقًيا يبحر يف احلياة 
اليومية لآل وند�سور �سيكون فكرة 
طابع  ب��اإ���س��ف��اء  �ست�سمح  مم���ت���ازة، 
اإن�����س��اين ع��ل��ى امل��ل��ك��ي��ة، ال��ت��ي تبدو 

منعزلة ب�سكل متزايد.
الطليعي،  فيليب،  الأم���ر  ك��ان     
اللعبة.  يف  ��ا  اأي�����سً امل�����س��ارك��ني  م��ن 
وتخّيل الرجال الثالثة خ�سو�سا، 
�سي�سكل  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  فيلًما  اأن 
ت�سارلز،  ل��ت��ق��دمي  مثالية  ف��ر���س��ة 
عامة  اإىل  للملكة  الأك�����ر  الب����ن 
اأمر  من�سب  توليه  قبل  ال��ن��ا���س، 
تعيني  1969. مت  يوليو  ويلز يف 
املخرج ريت�سارد كاو�ستون ليم�سك 
�سكوك  ورغ���م  امل�����س��روع،  مبقاليد 
 8 يف  الت�سوير  ب��داأ  النا�س،  بع�س 

يونيو 1968، لي�ستمر عاما.
لعديد  ع��ر���س��ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة     
الحتفالت الر�سمية، متّيز الفيلم 
تقدمي  ب��خ�����س��و���س��ي��ة  ال���وث���ائ���ق���ي 
�سبيل  على  ر�سمية:  اأق���ّل  م�ساهد 
امل��ث��ال، ���س��ورة الأم����ر ت�����س��ارل��ز يف 
برحلة  م�ستمتًعا  ال�سباحة،  ث��وب 
ت��زل��ج ق�����س��رة ع��ل��ى امل����اء. ويظهر 
وهي  اإليزابيث  امللكة  اآخ��ر  م�سهد 
لالأمر  ك����رمي  الآي���������س  ت�����س��رتي 
يف  ���س��غ��ر  ب��ق��ال��ة  حم��ل  يف  اإدوارد 

و���س��ع��ي��ة امل��ق��اط��ع��ة يف م��رح��ل��ة ما 
اأ�ستاذة  وق���ال���ت  ب��ري��ك�����س��ت.  ب��ع��د 
جامعة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
هايوارد  كايتي  بلفا�ست  يف  كوينز 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف 
م��رّده �سعف  �سني فني  “جناح  اإّن 
ت�سهد  وق��ٍت  الحّت��ادّي��ة يف  النزعة 
يف  حقيقيا  تغيرا  املتحدة  اململكة 
كذلك،  مرحلة ما بعد بريك�ست”. 
اأ�سوات  ت�سرذم  اإىل  املحللة  اأ�سارت 
وتقدما  ال���وح���دوي���ني  ال��ن��اخ��ب��ني 

حلزب “حتالف” الو�سطي.
يدعو  ال�����ذي  “حتالف”  وح�����زب 
���س��ك��ان اإي���رل���ن���دا ال�����س��م��ال��ي��ة اإىل 
ال���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى ان���ق�������س���ام���ات���ه، هو 
�سيخرج  ال����ذي  الآخ�����ر  ال��ت�����س��ك��ي��ل 

اأقوى من القرتاع.
اأخرى من البالد، تلّقى  اأماكن  يف 
ب��ق��ي��ادة بوري�س  امل��ح��اف��ظ��ني  ح���زب 
جون�سون �سربة قوية بعد خ�سارة 
املجال�س  امل��ق��اع��د وع�����س��رات  م��ئ��ات 
ل�������س���ال���ح ح������زب ال����ع����ّم����ال ال�����ذي 
للمحافظني  معاقل  ثالثة  ان��ت��زع 
اأي  اأ����س���غ���ر،  واأح���������زاب  ل����ن����دن،  يف 
الدميوقراطّيني  ال���ل���ي���رال���ّي���ني 
البيئة )اخل�سر( يف  ودعاة حماية 
جنوب اإنكلرتا. واعرتف جون�سون 
باأّن “النتائج مثرة للجدل” وباأّن 
يف  للمحافظني  “�سعب”  الو�سع 
ل��ك��ّن��ه حت���دث عن  امل��ن��اط��ق،  بع�س 
موؤّكدا  اأخ��رى،  مكا�سب يف مناطق 
ال�سلطة  يف  البقاء  على  ت�سميمه 
الريطانيني.  م�����س��اك��ل  مل��ع��اجل��ة 
ُت�سعف  ال�سّيئة  النتائج  هذه  لكّن 
النواب  يدفع  ما  احلكومة،  رئي�س 
ال��ق��ل��ق��ني م��ع اقرتاب  امل��ح��اف��ظ��ني 
 2024 النتخابات الت�سريعّية يف 
اإىل الت�سكيك يف جدوى ال�ستمرار 

يف دعمه.

الإع������الم قائلة  احل����زب وو����س���ائ���ل 
ج���دي���دة.  ح��ق��ب��ة  ن���دخ���ل  “اليوم 
ل�سيا�ساتنا  مف�سلّية  حلظة  اإّن��ه��ا 

و�سعبنا«.
اأ�سلوب  �ستنتهج  اأّنها  اإىل  واأ���س��ارت 
كافة  الأط���������راف  ُي�������س���رك  ق����ي����ادة 
ي�سمن  مب���ا  ب���ال���ت���ن���ّوع  و”يحفل 
ا�سُتبِعدوا  مل��ن  وامل�����س��اواة  احل��ق��وق 
وت��ع��ّر���س��وا مل��ع��ام��ل��ة مت��ي��ي��زّي��ة ومّت 

جتاهلهم يف املا�سي«.
وم������ن ������س�����اأن ف������وز ����س���ني ف�����ني يف 
النتخابات اأن يجعل زعيمته رئي�سًة 
للحكومة املحّلية التي ين�ّس اّتفاق 
اأن  على   1998 امل��رم يف  ال�سالم 
والوحدويون  القوميون  يتقا�سم 
اأظهرت  ال�سلطة فيها. يف بلفا�ست 
عمليات الفرز اإىل الآن فوز “�سني 

 22 م��ق��اب��ل  م��ق��ع��دا  ب�23  فني” 
للحزب الوحدوي املناف�س.

وال���������س����ب����ت، اأق���������ّر زع����ي����م احل�����زب 
دونالد�سون  ج��ي��ف��ري  ال���وح���دوي 
بالهزمية، وقال يف ت�سريح ل�سبكة 
“يبدو  الإخبارية  نيوز”  “�سكاي 
احل����زب  ����س���ي���ك���ون  ف����ني  ����س���ني  اأّن 

الأو�سع متثيال«.
ال��رام��ي��ة لت�سكيل  امل��ح��ادث��ات  ل��ك��ّن 
معّقدة  ت���ب���دو  ج����دي����دة  ح���ك���وم���ة 
وتنذر ب�سلل �سيا�سي تاّم، اإذ يرف�س 
الوحدوّيون امل�ساركة يف اأّي حكومة 
التجاري  الّتفاق  تعديل  دون  من 
املرم بني اململكة املتحدة والحّتاد 
الأوروبي. وقال دونالد�سون “اأريد 
اإيرلندا  يف  حكومة  تت�سّكل(  )اأن 

تكون  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن  ال�����س��م��ال��ّي��ة، 
حكومة ذات اأ�س�س ثابتة«.

اإيرلندا  بروتوكول  “طيف  وتابع 
ال�سمالّية ُيلحق ال�سرر باقت�سادنا، 
با�ستقرارنا  ال�����س��رر  ي��ل��ح��ق  اإّن�����ه 

ال�سيا�سي«.
وح���ّذر ال��ق��ي��ادي ال��ب��ارز يف احلزب 
ال���وح���دوي اإدوي�����ن ب��وت�����س م��ن اأن 
قد  احل��ظ  بع�س  “مع  املفاو�سات 
اأ�سهرا”،  رمبا  اأو  اأ�سابيع  ت�ستغرق 
الوزير  و����س���ول  ُي��رت��َق��ب  ح���ني  يف 
الريطاين املكّلف �سوؤون املقاطعة 
براندون لوي�س اإىل بلفا�ست، وفق 

م�سوؤولني اإيرلنديني �سماليني.
ق���ال  “ال�سعب  اأون�����ي�����ل  وق�����ال�����ت 
حزبها  اأن  على  م�����س��ّددة  كلمته”، 

امل�سوؤولية،  م�ستوى  عند  �سيكون 
ومبديًة اأملها يف اأن يكون الآخرون 

على هذا النحو.
واأّكدت اأّن اأوىل الأولوّيات يجب اأن 
يف  املعي�سة  لغالء  الت�سّدي  تكون 

اململكة املتحدة.
ب�ساأن  جار”  “نقا�س  اإىل  واأ���س��ارت 
قرن  بعد  اإي��رل��ن��دا،  توحيد  اإع����ادة 
ال�سمالّية  اإي���رل���ن���دا  اإحل�����اق  ع��ل��ى 
ب��احل��ك��م ال���ري���ط���اين، داع���ي���ة اإىل 

“نقا�س مفيد حول م�ستقبلنا«.
وخ��ّي��م��ت ال�����س��ب��اب��ي��ة جم����ددا على 
اإي���رل���ن���دا ال�����س��م��ال��ي��ة يف ���س��ب��اط/
رئي�س  ا����س���ت���ق���ال���ة  ب���ع���د  ف����راي����ر 
الدميوقراطي  الوحدوي  ال��وزراء 
اع�����رتا������س�����ا على  غ����ي����ف����ان  ب�������ول 

اأ�سبح الو�سول اىل العائلة املالكة 
متعّذرا متاًما.

عام   ،  2021
�لظهور �لغام�ص

اإل��ي��ه��ا متاًما،  ال��و���س��ول  ي��ت��ع��ذر    
حتى ذاك اليوم اجلميل من مايو 
ادارات  ن��ّب��ه��ت  ع��ن��دم��ا   ،2021
باللغة  الناطق  العامل  التحرير يف 
الفيلم  اأن  قراءها من  الإجنليزية 
الوثائقي قد ت�سرب على يوتيوب. 
ومتكن عدد قليل من املحظوظني 
م���ن روؤي���ت���ه، وح��ت��ى ت��ن��زي��ل��ه، قبل 
لأ�سباب  املن�سة  ب�سرعة من  اإزالته 

تتعلق بامللكية الفكرية.

العائلة  ت�����س��وي��ر  ال����ق����ري����ة.    مت 
يف  ���س��واء  حفل  اأث��ن��اء  ا  اأي�سً املالكة 
حدائق قلعة باملورال، وحتى املزاح 
على الطاولة. املقارنة مع تلفزيون 
بع�س  تبدو  حيث  مغرية،  ال��واق��ع 
وبعد  اهمية.  ذات  غ��ر  اللحظات 
ت��اأم��ل، رمب��ا ك��ان ذل��ك ه��و امل�سكلة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ف��ي��ل��م امل�����س��ن��وع من 
ي�سر  لقب  وهو  “ال�سركة”،  اأجل 
املالية  امل��ردودي��ة  ذات  الأعمال  اإىل 

لالأ�سرة املالكة.

�حلفاظ على م�سافة
 وعلى �لهيبة

   يف اليوم التايل لبثه لأول مرة، 

امللكة  اب���ن���ة  اآن،  الأم�������رة  ت�����س��رح 
اإطار  يف   ،2012 ع��ام  اإل��ي��زاب��ي��ث، 
وال�سورة  ال��ف��ن  “امللكة:  معر�س 
الوطني...  ال�������س���ور  م��ع��ر���س  يف 
فكرة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  دائ��ًم��ا  “اعتقدت 

فا�سدة«.
   لئن مت عر�س الفيلم مرة اأخرى 
املالكة  العائلة  ف���اإن   ،1972 ع��ام 
اأن هذا خطاأ يجب  اأدرك��ت ب�سرعة 
ا، و�سع  اأي�سً تداركه خا�سة انه مت 
عنوان  حت���ت  ال���وث���ائ���ق���ي  ال��ف��ي��ل��م 
حتت  اأي  للتاج”،  الن�سر  “حقوق 
ح��م��اي��ة ال���ت���اج. وب��ا���س��ت��ث��ن��اء بع�س 
امل��ق��ت��ط��ف��ات ال��ت��ي ي��ت��م ن�����س��ره��ا يف 
معار�س،  اأو  وثائقية  اأف��الم  �سياق 

من  اأك��ر  ا�ستح�ساًنا  الفيلم  لق��ى 
انتقاده. و�سرح البع�س اأنهم اأحبوا 
���س��ك��ل جديد،  امل��ل��ك��ة يف  اك��ت�����س��اف 
ال���ذي ميكن  الأم  ت���وؤدي دور  وه��ي 
وكتبت  ف���ي���ه.  اأن��ف�����س��ه��م  ي�����روا  ان 
الفيلم  “قدم  ال��ت��امي��ز:  �سحيفة 
فهماً حميمياً ملا تبدو عليه العائلة 
تعري�س  دون  ك�����اأف�����راد،  امل���ال���ك���ة 
ال��ن��ي��ل من  اأو  ل��ل��خ��ط��ر  ك��رام��ت��ه��م 

امل�سافة املطلوبة«.
   وم��ع ذل��ك، فحول ه��ذه النقطة 
-تباينت  -امل�������س���اف���ة  ب��ال��ت��ح��دي��د 
اأن  املعلقني  بع�س  يعتقد  الآراء: 
احلجاب  ي��رف��ع  ال��وث��ائ��ق��ي  الفيلم 
عن جزء من ا�سرار العر�س ولغزه 

م��دف��وًن��ا. يف  اأن يظل  ال���ذي يجب 
ح��ني رح��ب اآخ����رون ب��ه��ذه الرغبة 
و�سائل  عر  ذاتها  ابتكار  اإع���ادة  يف 
اعتروا  لكنهم  ج���دي���دة،  ات�����س��ال 
يتعار�س  ال��وث��ائ��ق��ي  ال��ف��ي��ل��م  اأن 
متاًما مع اأحد املبادئ التي ذكرها 
ال�سحفي ال�سهر والرت باجهوت: 
النهار  ����س���وء  ن����رتك  األ  “يجب 

يلم�س ال�سحر«.
ل��غ��ز العائلة  اأخ����رى، ان  ب��ع��ب��ارة     
هو  النادر،  اأفرادها  وظهور  املالكة 
ا  اأي�سً �سّر قوتها... مبداأ يتقا�سمه 

بع�س اأع�ساء ال�سركة.
   »ل اأعرف حًقا كيف اأ�سف، لكنني 
اأب���ًدا فكرة ه��ذا الفيلم”،  اأح��ب  مل 

 حظر جتول يف عا�سمة �سريانكا بعد �سد�مات 
•• كولومبو-�أ ف ب

اأم�س الثنني حظر جتول لأجل غر م�سمى يف  اأعلنت �سرطة �سريالنكا  
العا�سمة كولومبو، اإثر اندلع ا�ستباكات بني اأن�سار احلكومة ومتظاهرين 

مطالبني با�ستقالة الرئي�س غوتابايا راجاباك�سا.
وقالت ال�سلطات اإن 20 �سخ�سا على الأقل اأ�سيبوا بجروح. واأفاد مرا�سلو 
ا موالني لراجاباك�سا هاجموا بالع�سي والهراوات  فران�س بر�س اأن اأ�سخا�سً

املتظاهرين املخيمني خارج مكتب الرئي�س منذ 9 ني�سان/اأبريل.
واأطلقت ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع وخراطيم املياه على اأن�سار احلكومة 
الذين اخرتقوا خطوط ال�سرطة لتحطيم اخليام التي اأقامها املتظاهرون 

املناه�سون للحكومة.
وتعاين اجلزيرة البالغ عدد �سكانها 22 مليون ن�سمة منذ اأ�سهر من نق�س 
حاد يف الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غر امل�سبوقة التي 
ُن�سبت جلائحة كوفيد-19 التي حرمت البالد من العملة الأجنبية لقطاع 
خلراء  وفًقا  ال�سيئة،  ال�سيا�سية  ال��ق��رارات  من  �سل�سلة  ب�سبب  ال�سياحة، 
الرئي�س  متهمني  اأ�سابيع  ع��دة  منذ  ال�سريالنكيون  يتظاهر  اقت�ساديني. 
البالد  ب��اإدخ��ال  راجاباك�سا،  ماهيندا  ال���وزراء  رئي�س  و�سقيقه،  راجاباك�سا 
يف هذه الأزمة ويطالبون با�ستقالتهما. والإثنني حث رئي�س ال��وزراء عر 
موقع تويرت “ال�سكان على �سبط النف�س وتذكر اأن العنف ل يوؤدي اإل اإىل 
العنف. ... الأزمة القت�سادية التي ن�سهدها تتطلب حال اقت�ساديا التزمت 
هذه احلكومة باإيجاده«. واأعلن الرئي�س راجاباك�سا اجلمعة حالة الطوارئ 
الأمن،  لقوات  وا�سعة  �سلطات  ومنح  اأ�سابيع  خم�سة  خ��الل  الثانية  للمرة 
امل�ستبه بهم واحتجازهم لفرتات طويلة  باعتقال  ال�سماح لها  مبا يف ذلك 
وم�ساندة  النظام  اجلنود حلفظ  بن�سر  اأذن  كما  ق�سائي.  اإ�سراف  دون  من 

ال�سرطة.
األ��ف رج��ل تدابر الأم��ن ح��ول جميع نواب   85 ال�سرطة وقوامها  ع��ززت 
احلزب احلاكم. وقالت وزارة الدفاع يف بيان الأحد اإن املتظاهرين املناه�سني 
للحكومة يت�سرفون بطريقة “ا�ستفزازية وتنطوي على تهديد” ويعطلون 

اخلدمات الأ�سا�سية.

اح���ت�������س���اب  دون  ذل�������ك  ك�������ان      
م�����س��ت��خ��دم��ي اإن�����رتن�����ت اآخ����ري����ن، 
اأعادوا  اأ�سابيع،  ب�سعة  بعد  الذين، 
اإىل  الوثائقي  الفيلم  اأخ���رى  م��رة 
ا�ست�سافة الفيديوهات. ول  موقع 
يزال الفيلم متاًحا اىل اليوم -اىل 
متى؟ - لي�سعد الذين مل يتمكنوا 
من م�ساهدته مطلًقا، اأو املعجبني 
املتحم�سني للعائلة املالكة اأو ع�ساق 

التاريخ فقط.
اأ����س���ف مدى  اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  »ل      
الفيلم  ه������ذا  ب�����روؤي�����ة  ����س���ع���ادت���ي 
كتبت   ،! اأخ�������������ًرا  ال�����وث�����ائ�����ق�����ي 
لقد  الأن���رتن���ت،  ع��ل��ى  م�ستخدمة 
اأوائل  منذ  م�ساهدته  اأنتظر  كنت 
عنه  �سمعت  ع��ن��دم��ا  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات، 

لأول مرة«.
الهتمام  ه����ذا  ���س��ب��ب  م���ا  ل��ك��ن     
الوثائقي  ال��ف��ي��ل��م  ب��ه��ذا  امل��ت��ج��دد 
ال����ذي اخ��ت��ف��ى ط��ي��ل��ة ع���ق���ود؟ هي 
جمرد تخمينات، لكننا نراهن على 
نال  ال���ذي  كراون”  “ذا  م�سل�سل 
نتفليك�س،  على  ك��ب��ًرا  ا�ستح�ساًنا 
وال������ذي خ�����س�����س احل��ل��ق��ة 4 من 
الفيلم  ل���ت���اري���خ  ال���ث���ال���ث  امل���و����س���م 
الوثائقي، والذي رمبا اأثار ف�سول 

امل�ساهدين.

رغم خطر �سلل �سيا�سي يلوح يف �لأفق 

�لقوميون يحققون فوز� تاريخيا يف �نتخابات �إيرلند� �ل�سمالية 

بعد خم�سني عاًما من حظره:

ظهور فيلم وثائقي عن �لعائلة �ملالكة �لربيطانية...!
لغز �لعائلة �ملالكة وظهور �أفر�دها �لنادر، هو �سررّ قوتها

العائلة املالكة اأمام الكامراتالأمرة اآن مل حتب اأبًدا فكرة الفيلم

من  و�ح���د�  يعترب     
��سرت�تيجيات  �أك��رث 
�لعامة  �ل��ع��الق��ات 
�إث�������ارة ل��ل��ج��دل يف 
“�لعائلة  ون��د���س��ور، 
من  ُم��ن��ع  �ملالكة” 
�ل���ب���ث ط��ي��ل��ة ع��دة 
ع��ق��ود ح��ت��ى �ل��ي��وم 
�لذي ظهر فيه ب�سكل 

غام�ص.

•• �لفجر -نينا �إي�صني 
ترجمة خرية �ل�صيباين

 يف �ليوم �لتايل لبثه لأول مرة, لقي �لفيلم ��ستح�ساًنا �أكرث من �نتقاده
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اأعيد  ال��ذي  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  يغتنم  اأن  يتوقع 
ان��ت��خ��اب��ه ح��دي��ث��ا، رم��زي��ة ذك����رى ال��ت��ا���س��ع م��ن اأي���ار-م���اي���و وزيارته 
اإ�سالحات  اقوى وم�ستعدة لجناز  لأوروب��ا  للرتويح  ل�سرتا�سروغ، 
لتلبية تطلعات مواطنيها. والثنني اأي�سا يتوجه ماكرون اإىل برلني 
خم�س�سا على جري العادة، زيارته الر�سمية الأوىل بعد اإعادة انتخابه 
الفرن�سية- لل�سداقة  دع��م  يف  �سولت�س  اولف  الأمل���اين  للم�ست�سار 
على  اأوروبا”  ي��وم  مع  تزامنها  بعد مع  اأق��وى  رمزية  “مع  الأملانية 
بيوم  ُيحتفل  اأي��ار/م��اي��و  من  التا�سع  ففي  الإل��ي��زي��ه.  ق�سر  �سدد  ما 
اوروبا وبذكرى انت�سار رو�سيا على اأملانيا النازية يف العام 1945 مع 
عر�س ع�سكري مهيب يف ال�ساحة احلمراء مبو�سكو يف خ�سم حرب 
اأوكرانيا يف ما اعترته الرئا�سة الفرن�سية “مواجهة بني منوذجني” 
حول  املوؤمتر  اختتام  مبنا�سبة  �سرتا�سبورغ  يف  جهة  فمن  لل�سلطة. 
الدميوقراطيني  ق��وة  على  تاأكيد  هناك  “�سيكون  اأوروب���ا  م�ستقبل 
ويف اجلهة املقابلة يف  الليراليني وتنوعهم وعلى حرية التعبر”. 
مو�سكو “تاأكيد للقوة ولنموذج يقوم على الرجعية التاريخية يهرق 
الدماء على اأر�س اوكرانيا«. يف مقر الرملان الأوروبي يهدف خطاب 
اإمي��ان��وي��ل م��ك��ارون اإىل “تلقف اق��رتاح��ات امل��واط��ن��ني وط��رح بع�س 
الرهانات على خلفية احلرب يف اأوكرانيا” على ما اأو�سحت الرئا�سة 

الفرن�سية.

القوات  اإن  الث��ن��ني  اأم�����س  ال�سيني  ال�سعبي  ال��ت��ح��ري��ر  جي�س  ق���ال 
من  بالقرب  التدريبات  من  اأخ��رى  جولة  اأج��رت  ال�سينية  امل�سلحة 
بعد  امل�سرتكة  القتالية  العمليات  لتح�سني  املا�سي  الأ�سبوع  تايوان 
يف  زي��ادة  عليها  بال�سيادة  ال�سني  تطالب  التي  اجل��زي��رة  ر�سدت  اأن 
الأن�سطة الع�سكرية ال�سينية. وعلى مدار العامني املا�سيني، ت�سكو 
تايوان من الأن�سطة الع�سكرية ال�سينية املتكررة بالقرب منها والتي 
منطقة  من  الغربي  واجل��ن��وب  اجلنوبي  اجل��زء  يف  معظمها  يرتكز 
حتديد الدفاع اجلوي للجزيرة. �سارعت القوات اجلوية التايوانية 
حتديد  منطقة  دخ��ل��ت  �سينية  ط��ائ��رة   18 لتحذير  اجلمعة  ي��وم 
الدفاع اجلوي للجزيرة، واأفادت بحدوث املزيد من التوغالت يومي 

ال�سبت والأحد واإن كان ذلك با�ستخدام عدد اأقل من الطائرات.
وقالت قيادة املنطقة ال�سرقية بجي�س التحرير ال�سعبي ال�سيني يف 
اإىل  تدريبات من اجلمعة  نفذت  البحرية واجلوية  القوات  اإن  بيان 

الأحد يف مناطق تقع اإىل �سرقي وجنوب غربي تايوان.
واأ�سافت دون اخلو�س يف التفا�سيل اأن التدريبات تهدف اإىل “اختبار 

وحت�سني القدرة القتالية امل�سرتكة للخدمات املتعددة والأ�سلحة«.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية اإن العتاد الذي ا�ستخدم يف التدريبات 

�سمل قاذفات ومقاتالت وطائرات م�سادة للغوا�سات.

 
امل�����دين يف ج��م��ه��وري��ة الكوجنو  امل��ج��ت��م��ع  ق�����ادة  ث���الث���ة م���ن  ق����ال 
الدميقراطية اإن ع�سرات قتلوا وفقد كثرون بعد اأن داهم م�سلحون 
ب�سرق  اإي��ت��وري  اإق��ل��ي��م  يف  م��وجن��وال��و  ب��ل��دة  ق��رب  للتعدين  مع�سكرا 

جمهورية الكوجنو الدميقراطية يوم الأحد.
واأكد املتحدث با�سم اجلي�س جولز جنوجنو ت�سيكودي وقوع هجوم 
يذكر  مل  لكنه  موجنوالو،  من  بالقرب  للتعدين  مع�سكر  يف  مميت 
الأحد  م�ساء  من  متاأخرة  �ساعة  يف  املتحدث  وق��ال  ال�سحايا.  ع��دد 
اأن  واأ�ساف  للقتلى”.  الدقيق  العدد  �سنعرف  التالية  ال�ساعات  “يف 
امل�سلحة  اجلماعات  على  متاما  للق�ساء  نهار  ليل  يعمل  “اجلي�س 
اإىل مقتل ما  اأ�سارت تقديرات قادة املجتمع املدين  اإيتوري«.  هنا يف 
يكتظ  املحلي  امل�ست�سفى  اإن  اأح��ده��م  وق��ال  �سخ�سا.  و50   30 ب��ني 
اإح��دى جمموعات  األقى دي��ودوين ل��وزا، الذي يقود  بعدد ال�سحايا. 
املجتمع املدين يف اإيتوري، باللوم يف القتل على ميلي�سيا كوديكو التي 
ا�ستهرت مبهاجمة مع�سكرات املدنيني. وقالت ال�سلطات اإن مقاتلي 
كوديكو قتلوا 18 �سخ�سا يف كني�سة ال�سهر املا�سي و60 اآخرين يف 
الو�سول  ل��روي��رتز  يت�سن  ومل  �سباط.  فراير  يف  للنازحني  خميم 
املدنيني  على  الهجمات  تعتر  الأح���د.  ي��وم  للتعليق  املجموعة  اإىل 
تتنازع  حيث  للكوجنو،  ال�سرقية  الأقاليم  يف  اليومية  املخاطر  من 
جمموعات مثل كوديكو وغرها من امليلي�سيات املتحاربة، ف�سال عن 

فرع حملي تابع لتنظيم داع�س الإرهابي على الأرا�سي واملوارد.

عو��صم

�شرتا�شبورغ

بكني

كين�شا�شا

 �ل�سويد حت�سم موقفها من ع�سوية �لناتو �لأحد 
•• �صتوكهومل-�أ ف ب

كان  اإذا  م��ا  الأح���د  ال�سويد  احل��اك��م يف  الدميقراطي  ال���س��رتاك��ي  احل��زب  يقرر 
)الناتو(،  الأط��ل�����س��ي  �سمال  حلف  لع�سوية  ال��ت��اري��خ��ي  ب���الده  تر�سح  �سيدعم 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب  با�سم  املتحدثة  وقالت  رو�سيا.  من  حلمايتها 
جوليا غراب لوكالة فران�س بر�س اإن “احلزب �سيعلن موقفه يف 15 اأيار/مايو«. 
يرى حمللون اأن دعم الع�سوية �سي�سكل انعطافاً كبًرا يف اخلط ال�سابق حلزب 
ال�سويد.  تر�سح  اأم��ام  الطريق  و�سيمهد  اأن��در���س��ون،  ماغدالينا  ال���وزراء  رئي�سة 
يف  كبرة  اأغلبية  �سمان  �سيتم  الدميقراطيني،  ال�سرتاكيني  ال��ن��واب  وب��دع��م 
الطابع  امل��ج��اورة،  فنلندا  ت�سفي  اأن  يتوقع  فيما  للرت�سح،  ال�سويدي  ال��رمل��ان 
الر�سمي على تر�سيحها يف الأيام املقبلة. بقيت ال�سويد وفنلندا خارج التحالفات 
القوة  ال�سويديون،  الدميقراطيون  ال�سرتاكيون  وكان  عقود.  منذ  الع�سكرية 
يف  الأطل�سي  �سمال  حلف  اإن�ساء  منذ  للع�سوية،  املعار�سة  الرئي�سية  ال�سيا�سية 
عام 1949، وهو خط اأع��ادوا تاأكيده يف موؤمترهم الأخر يف ت�سرين الثاين/

ال�سيا�سيني م��ال��وا ل�سالح  ال��ق��ادة  ال��ع��ام وال��ع��دي��د م��ن  ال����راأي  ل��ك��ن  ن��وف��م��ر. 
على  يتعني  لأوك��ران��ي��ا.  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  ع��ن  ال��ن��اج��م  القلق  ب�سبب  الع�سوية، 
جديدة  ا�سرتاتيجية  مراجعة  تقدمي  ال��رمل��ان  يف  املمثلة  والأح���زاب  احلكومة 
اجلمعة بهدف تو�سيح اخليار ب�ساأن الناتو. يتعني على الرئي�س الفنلندي �سويل 
نيني�ستو اأن يعلن موقفه ال�سخ�سي من الرت�سح اخلمي�س، بينما يتوقع اأن يعلن 
ال�سبت.  موقفه  عن  اأي�ساً  احلاكم  الفنلندي،  الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 
خارج  وبقيتا  ال��ب��اردة،  احل��رب  خ��الل  ر�سمياً  حمايدتني  وفنلندا  ال�سويد  ظلت 
اقرتبتا من احللف  لكنهما  ال�سوفياتي،  الحت��اد  �سقوط  بعد  الأطل�سي  احللف 

الذي تقوده الوليات املتحدة منذ الت�سعينيات.

ياأمل ق�سم من �للبنانيني يف �خلروج من قب�سة حزب �هلل 

�سحف عربية: �لنتخابات �لربملانية يف لبنان...ل تغيري يف �لأفق

�ل�سومال.. حركة »�ل�سباب« تو�سع نفوذها وحتا�سر »بعثة �لحتاد«

جهز لليبيا؟ �إنهاء �لربملان وت�سليم مهامه ل� »�لرئا�سي«.. ماذ� يحُ
الإرهابية( وبع�س املوؤيدين حلكومة عبد احلميد الدبيبة املنتهية 
وليتها تعقد جل�سات، اأهمها التي متت اليومني املا�سيني مبدينة 

ابها علي الدبيبة عم عبد احلميد الدبيبة. م�سراتة وكان عرَّ
“اإنهاء الأج�����س��ام املوجودة،  اإن��ه  ال��ه��دف م��ن ك��ل ه��ذا يقول  وع��ن 
الرئا�سي”،  املجل�س  اأع�ساء  عدد  يف  والتو�سع  الرملان،  وحتديدا 
اأن الأغلبية يف هذا املجل�س �ستكون ل�سخ�سيات من الغرب  مبينا 
الليبي، اأغلبها قريبة من تيار جماعة الإخوان وامليلي�سيات، وتعد 
الفر�سة  تتيح  ول  معينة،  تيارات  مقا�س  على  وانتخابات  د�ستورا 
ل�سخ�سيات وتيارات وطنية اأن تفوز. وتت�سلط على مدن غرب ليبيا، 
مبا فيها العا�سمة طرابل�س، ميلي�سيات موالية للدبيبة الراف�س 
ت�سليم ال�سلطة للحكومة املكلفة من الرملان بقيادة فتحي با�ساغا، 
وحت�سد اأرتالها امل�سلحة بكثافة على مداخل طرابل�س واملوؤ�س�سات 

احلكومية ملنع دخول م�سوؤويل حكومة با�ساغا املدينة، والتي يعد 
من اأبرز مهامها اإعداد النتخابات. ي�سار اإىل اأن النائب زياد دغيم 
ك�سف نية نواب اإعالن ا�ستقالة جماعية حلل الرملان باإنهاء ن�ساب 
الثلثني من عدده الكلي، وفق و�سائل اإعالم حملية؛ وهو ما يتيح 
الفر�سة لكيانات اأخرى لتحل حمله يف الت�سريع، خا�سة املجل�س 
فنو�س،  احلكيم  عبد  الليبي  ال�سيا�سي  املحلل  وبح�سب  الرئا�سي. 
�سخ�سا   13 من  ليتكون  الرئا�سة  املجل�س  لتو�سيع  م�ساٍع  فهناك 
برئا�سة املنفي واأحد نوابه رئي�س حلكومة من 8 حتى 12 وزيرا.

�سخ�سيات  اأن  “في�سبوك”  موقع  على  ح�سابه  عر  فنو�س  وذك��ر 
املنا�سب(،  ببع�س  موافقتهم  )ل��ي�����س��رتوا  اأط����راف  م��ع  تتوا�سل 
خا�سة  م�سادر  م��ن  و�سله  م��ا  وو�سله  ج��دي  الأم���ر  اأن  مو�سحا 
به، حمذرا من اأن البالد “ذاهبة ل�سدام و�سراع يقي اهلل النا�س 

عواقبه«. ويف راأي املحلل ال�سيا�سي عمران القبالوي، فاإن حر�س 
�سخ�سيات يف املجل�س الرئا�سي وحكومة الدبيبة وجمل�س الدولة 

على البقاء يف احلكم وراء هذه الأزمة ال�ساملة.
ب�سعي كل املوؤ�س�سات يف  و�سرب مثال ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
العا�سمة لتعطيل اإجراء اإ�سالحات مفيدة يف القطاع الأمني؛ ما 
اأدى ل�ستمرار الأزمات والقبول بحلول تبقي الو�سع على ما هو 
عليه مل�سالح بالد بعينها. واتهم املخت�س يف ال�سوؤون ال�سيا�سية د. 
ال�ست�ساري  الدولة  وجمل�س  الرئا�سي  املجل�س  العرفاوي  �سعيد 
وحكومة الدبيبة باأنهم ب�سعيهم لت�سكيل اأجهزة حكم اأو تو�سيعها 
بعيدا عن خيار النتخابات واحلكومة التي اأقرها الرملان “يثبتون 
اأن هذه الأج�سام الثالثة وراء اإف�سال اإجراء النتخابات الرملانية 

والرئا�سية دي�سمر املا�سي«.

•• طر�بل�س-وكاالت

و���س��ط اجل���م���ود ال�����س��ي��ا���س��ي ال����ذي ت��ع��ي�����س��ه ل��ي��ب��ي��ا ن��ت��ي��ج��ة “اأزمة 
املجل�س  ل��ت��و���س��ي��ع  وم�������س���اورات  حت���رك���ات  ظ��ه��رت  احلكومتني”، 
تاأخر  يوؤ�سر لنوايا  واإنهاء وجوده؛ ما  الرئا�سي وتفريغ الرملان 

النتخابات ملدة اأطول والزج بليبيا يف م�سر ي�سعب اإب�ساره.
وح�سب اخلبر القانوين �سالح الدين بن عمار، هناك �سخ�سيات 
حتاول اأن جتعل من املجل�س الرئا�سي برئا�سة حممد املنفي، اجلهة 
كاأعلى  البالد  ومتثيل  الت�سريع  ناحية  من  �سواء  ليبيا،  يف  الُعليا 
“�سكاي  ملوقع  عمار  بن  يتابع  ولذلك،  وع�سكرية.  �سيا�سية  هيئة 
نيوز عربية”، فهذه ال�سخ�سيات املنتمية للرملان وجمل�س الدولة 
الإخوان  املوايل جلماعة  امل�سري  يراأ�سه خالد  ال�ست�ساري )الذي 

•• مقدي�صو-وكاالت

�سهد ال�سومال جمزرة مروعة يف هجوم حلركة “ال�سباب” 
الحتاد  قوات  ت�سم  كبرة  ع�سكرية  قاعدة  على  الإرهابية 
الإفريقي، بينما ت�ستغل احلركة املتطرفة الأزمة ال�سيا�سية 

التي ت�سهدها البالد لأجل تو�سيع نفوذها.
ووفق و�سائل اإعالم حملية فاإن م�سلحني مدججني بال�سالح 
م��ن ح��رك��ة “ال�سباب” ه��اج��م��وا ال��ق��اع��دة ال��ب��ورون��دي��ة يف 
الباراف، على بعد حوايل 160 كيلومرًتا �سمال العا�سمة 

مقدي�سو، من اجتاهات خمتلفة فجر الثالثاء.
البوابات  اقتحم  ملغومة  ب�سيارة  انتحارًيا  اأن  اإىل  واأ�سارت 
بدخول  العنا�سر  لباقي  �سمح  مم��ا  ل��ل��ق��اع��دة،  الرئي�سية 
الحتاد  جنود  م��ع  عنيف  قتال  يف  ا�ستبكوا  حيث  املع�سكر، 
الإف���ري���ق���ي مل����دة ���س��اع��ة ت��ق��ري��ب��ا. وب��ي��ن��م��ا ك�����س��ف اجلي�س 
البوروندي عن مقتل ع�سرة جنود بورونديني واإ�سابة 25 
بجروح وفقدان خم�سة اآخرين ومقتل 20 مهاجما، زعمت 
اأن  لها،  تابعة  ح�ساب  على  ُن�سر  بيان  يف  “ال�سباب”  حركة 
عنا�سرها قتلوا 59 جندًيا اأثناء �سيطرتهم على القاعدة، 
ال�سحايا  ع��دد  ول  امل��زاع��م  ه��ذه  ت��وؤك��د  مل  ال�سلطات  لكن 
املحتملني، وهذه هي املرة الثانية التي تنفذ فيها احلركة 

هجوما على املع�سكر ذاته هذا العام.

�إرهاب يتنامى
ال�����س��وم��ايل، عبد  الأك���ادمي���ي  ق��ال  ال��واق��ع��ة،  وتعقيبا على 
وراء  جمتمعة  ع��وام��ل  ع��دة  هناك  اإن  حممد،  �سيخ  ال��ويل 
عوامل  بينها  الإره��اب��ي��ة  “ال�سباب”  حركة  اإره���اب  تنامي 

خارجية واأخرى داخلية.
نيوز  ل�”�سكاي  ت�����س��ري��ح��ات  يف  حم���م���د،  ���س��ي��خ  واأ�����س����اف 
اأن العوامل اخلارجية، من بينها ان�سحاب القوات  عربية”، 
الأمركية، مثلت �سربة قا�سمة يف ظهر القوات احلكومية 

تفوي�ٍس  اإع��ط��اُء  اإن��ه��ا  ال�سابق.  امل��وع��د  يف  عليها  اأق���دم 
جديد لرجل مل يفعل اأكر من العزف على الع�سبيات 
وطنيًة. يقرتع جمدداً  ُت�سمى ظلماً  التي  املنا�سبات  يف 
لرجل فاحت رائحُة ف�ساِده يف اأي حقيبة وزارية �سغلها. 
رجل ل يرى يف الوطن غي وليمٍة �سائبٍة تغري ب�سراهة 
ب��ال ح����دود. وم���ن ع����ادة ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�����س��راه��ة اأن 
ي�ساعَف اجلوع. لو �ساألت اللبناين يف املقهى عن اأفراد 
املنظومة لنهاَل عليهم بالهجاء املر. لكنه حني يرجُع 
للفا�سد  يغفر  وطائفته  وقبيلته  وع�سرته  عائلته  اإىل 
ك��ل ذن���وِب���ه، لأن���ه ي��ع��ت��ره حم��ارب��اً م��وث��وق��اً يف احلرب 

الأهلية املعلنة اأو امل�سمرة«.

ل �أمل 
“ال�سوؤال الأكر  ويف موقع احلرة، قالت منى فيا�س: 
تداوًل عند املواطن، غر العقائدي اأو امل�ستزمل ملن هم 

يف ال�سلطة، هل اأقرتع اأم ل؟ اأو ملن اأقرتع؟«.
لبنان  حتويل  من  بعد  اهلل  ح��زب  يتمكن  “مل  وتابعت 
اإىل دولة ا�ستبداد ي�سيطر عليها ب�سكل مطلق ويتحكم 
لكنه  خامنئي،  �سلطة  غ��رار  على  مفا�سلها  جميع  يف 

•• عو��صم-وكاالت
انطلقت الأحد املرحلة الثانية من النتخابات النيابية 
ق�سم  ي��اأم��ل  ال��ت��ي  اللبنانيني،  للمغرتبني  املخ�س�سة 
منهم يف اخلروج بلبنان من قب�سة حزب اهلل بف�سلها، 
رغم الت�ساوؤم بنتائج الت�سويت، والغمو�س الذي ُيهدد 
بتعميق الأزمة ال�سيا�سية والقت�سادية يف البالد اأكر، 

يف ظل ت�ساوؤل فر�س التغير احلقيقي.
اإن  الأول الث��ن��ني،  اأم�����س  ووف��ق �سحف عربية ���س��ادرة 
امل�سهد  تغير  اإىل  النتخابات  تف�سي  اأن  امل�ستبعد  من 
الوا�سع،  ال�سعبي  ال�ستياء  رغ��م  ب���روت،  يف  ال�سيا�سي 
اإىل  ال�ُسنية  والإ�سالمية  امل�سيحية  امل��راج��ع  ومطالبة 

قلب املوازين يف النتخابات.

طبقة نافذة
اللبنانيني يرون  الكثر من  اإن  العرب،  قالت �سحيفة 
اإدراكهم  رغم  ال�سلطة،  لتحدي  فر�سة  النتخابات  يف 
اأن حظوظ املر�سحني املعار�سني وامل�ستقلني يف التغير 
ال�سيا�سي �سئيلة، يف بلد يقوم على املحا�س�سة الطائفية 

واأنهكته اأزمات مرتاكمة.
واعترت ال�سحيفة اأن النتخابات اللبنانية لن حتمل 
احلاكمة  ال�سيا�سية  الطبقة  مع  القطع  ميكنه  جديداً 
 17 ح��راك  اإث��ر  انبثقت  التي  التغير  ق��وى  اأن  “رغم 
ت�سرين تتقا�سم نف�س الأهداف مع املعار�سة ال�سيا�سية 
لالأحزاب  وال��ت�����س��دي  ال�سيا�سية  ال���ت���وازن���ات  لتغير 
التقليدية امل�سيطرة، اإل اأنها مل تنجح يف اإن�ساء �سراكات 
انتخابية مع اأحزاب املعار�سة الأكر هيكلية وخرة يف 

خو�س النتخابات”..
ال�سيا�سية  الطبقة  ن��ف��اذ  م��دى  اإىل  “بالنظر  وذل���ك   
احلاكمة يف امل�سهدين ال�سعبي والنتخابي، ولأن القوى 
لإزاحة  توؤهلها  التي  الكافية  القوة  متلك  ل  املعار�سة 

القوى املتنفذة«.
وتنقل ال�سحيفة عن ندمي حوري، املدير التنفيذي يف 
مبادرة الإ�سالح العربي، “ثمة اأمل كبر يف اأن ي�ساعد 
ال�ستات يف احلد من متثيل الأحزاب ال�سيا�سية الطائفية 
اإىل  م�سرة  لها”  الت�سويت  ع��دم  خ��الل  القائمة، من 
اأنه يف انتخابات 2018 “مل يكن للناخبني اللبنانيني 
خارج البالد دور حا�سم يف حتديد النواب الذين جنحوا 

يف النتخابات النيابية«.

مرجعيات من �أجل �لت�سويت
اإىل حماولت  فاأ�سارت  الكويتية  اأما �سحيفة اجلريدة 
يف  امل�ساركة  على  خ�سو�ساً  ال�سّنة  الناخبني  ت�سجيع 
اق����رتاع ال���داخ���ل، ح��ي��ث مت��ّك��ن خ�����س��وم ح���زب اهلل من 
حت�سني فر�سهم، و�سط ترقب للنتائج التي �ستحققها 

القوى غر التقليدية.
وقالت ال�سحيفة اإن كل املوؤ�سرات يف ا�ستطالعات الراأي 
“ت�سر اإىل اأن املعركة اأ�سبحت متقاربة، و�سط توقعات 
النيابية،  الأكرية  اأي طرف على حت�سيل  بعدم قدرة 
اللبناين، من حتقيق  ما يعني منع احل��زب، حزب اهلل 
ف���وزه ب��ه��ذه الأك���ري���ة، وه���ذا يف ح��ّد ذات���ه ي��ع��ّد تقدماً 

خل�سوم احلزب«.
الدينية  املرجعيات  م�ساركة  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
مثل  ال���ت���غ���ي���ر،  اإىل  ال����دع����وة  يف  ل���ب���ن���ان  يف  ال����ك����رى 
دعا �سراحة  ال��ذي  الراعي  ب�سارة  امل��اروين  البطريرك 
اللبنانية  العالقات  ول�ستعادة  للتغير،  الت�سويت  اإىل 

العربية، وانتخاب رئي�س غر خا�سع لأي فريق. 
عبد  ت�����س��ري��ح��ات  يف  مم��ث��ل��ة  ال�سنية  ال��ف��ت��وى  دار  اأم����ا 
امل�سيحية  املرجعية  م��ع  تختلف  فلم  دري���ان،  اللطيف 
القوى،  م��وازي��ن  لتغير  بكثافة  للت�سويت  ب��ال��دع��وة 
والأو�سط،  ال�سمايل  والبقاع  الثانية،  خا�سًة يف بروت 
و�سيدا جزين، واجلنوب الثالثة، وهي معاقل تقليدية 

حلزب اهلل اللبناين وحلفائه.

تكر�ر �جلرمية
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال غ�����س��ان ���س��رب��ل يف ���س��ح��ي��ف��ة ال�سرق 
“يف الدورات ال�سابقة، �ساهمت الأوراق التي  الأو�سط: 
نحو  الطريق  تعبيد  يف  الق��رتاع  �سناديق  يف  اأ�سقطت 
جهنم، رمبا لأنها بايعت رجاًل ل ينتمون من قريب اأو 
بعيد اإىل منطق الدولة، رجال يعترون الدولَة فر�سة 
لنهِب ما تبقى من املقدرات وللح�سول على ح�سانات 
اأن��ن��ا مل  دل��ي��ل  اأو حم��اك��م��ة، وخ���ر  اأيَّ حما�سبة  مت��ن��ع 
ن�ساهد مرتكباً واحداً وراَء الق�سبان، بل �ساهدناهم يف 
املواقع نف�ِسها يحا�سرون يف ال�سفافية ودولة املوؤ�س�سات، 
بينما تزايد عدُد الذين ينقبون يف اأكوام النفايات بحثاً 

عن ك�سرِة خبز«.
وي�سيف “يف النتخابات يعيد اللبناين ارتكاب جرمية 

يف  تتمثل  فاإنها  حممد،  �سيخ  وفق  الداخلية،  العوامل  اأم��ا 
اخلالفات ال�سيا�سية بني قادة ال�سومال وحماولت رئي�س 
باأي  وليته  متديد  اإىل  فرماجو،  اهلل  عبد  حممد  البالد، 
طريقة وهو ما ا�ستغلته احلركة الإرهابية يف تو�سيع رقعة 

تواجدها، من جراء عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي.
الفرتة  خالل  البالد  ان�سغال  ا�ستغلت  احلركة  اأن  واأو�سح 
من  عنه  نتج  وما  حولها  واخلالفات  بالنتخابات  املا�سية 
الأو�ساع  على  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  ت��رك��ز  حيث  اأم��ن��ي،  ف���راغ 

ال�سيا�سية اأكر من تركيزها على تعزيز الو�سع الأمني.

تفوي�س  انتهاء  وكذلك  “ال�سباب”،  عنا�سر  تقاتل  التي 
م��ن عدم  ق��وة ج��دي��دة وغ���ره  واإح���الل  “اأمي�سوم”  بعثة 
ال�ستقرار، وقطع الحتاد الأوروبي جزءا كبرا من متويله 

لبعثة الحتاد الإفريقي.
ال�����س��ي��ط��رة على  اأن جن���اح ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف  اإىل  واأ����س���ار 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان ك���ان مب��ث��اب��ة حم��ف��ز ك��ب��ر ل��ك��اف��ة اجلماعات 
مما  ال�سومال،  يف  ال�سباب  وبينها  العامل  ح��ول  الإرهابية 
اأدى لتكثيف هجماتها وزيادة ال�سغط على الأجهزة الأمنية 

ومن ثم ال�سيطرة على بع�س املدن.

التي  التوافقية  وبا�سم  التعطيل  باآلية  لبنان  يحكم 
اأدخلها مع الفيتو ق�سراً اإىل النظام منذ اتفاق الدوحة 
ال�سيعية  الطائفة  بخيار  يتحكم  لكنه   ،2008 ع��ام 
النتخابي، با�ستخدام �سالح الدين والتكليف ال�سرعي 
الذي ير�سل من يخالفه ول ينتخب من يريده احلزب 
وين�سف  للد�ستور  وا�سحة  خمالفة  وه��ذه  جهنم،  اإىل 

مبداأ النتخابات نف�سها«.
النهيار  با�ستمرار  ال�سماح  “ميكن  الكاتبة  وت�����س��األ   
التي  ال�سابة  ال��ط��اق��ات  ا�ستنزاف  وا���س��ت��م��رار  احل���ايل؟ 
ل  م��ن  ببقاء  ال�سماح  ميكن  ه��ل  منها؟   77% هاجر 
يحرتم املراأة وحقوقها ال�سيا�سية وامل�ساركة يف ال�سلطة؟ 

اأو ملن منع التحقيق بجرمية الع�سر؟« 
تنتخب  اأن  اأو�ساعنا  “يف مثل  بالقول:  الكاتبة  وتختم 
ما  وه���ذا  الأ����س���واأ،  على  ال��ط��ري��ق  تقطع  اأن  يعني  �سح 
ال�سيادي  املر�سح  تنتخب  اأن  املفيد،  بالنتخاب  ي�سمى 
ال����ذي ل��دي��ه احل���ظ ب��ال��ن��ج��اح ح��ت��ى ول���و مل ي��ك��ن من 
اإنه  النجاح،  من  ال�سيء  املر�سح  مينع  قد  هذا  تف�سله، 
من  لبنان  يحفظ  ق��د  ال���ذي  ال�سرتاتيجي  الق����رتاع 

الزوال يف حال ا�ستيالئهم على ال�سرعية«.

اليمني  ال�سومال  فيه  اأدى  ال��ذي  الوقت  الهجوم يف  وج��اء 
املتوقع  وم��ن  اأب��ري��ل،   14 يف  اجلديد  للرملان  الد�ستورية 
اإج��راء انتخابات رئا�سية يف وقت لحق من هذا العام، بعد 

اأكر من عام من التاأخر ب�سبب الأزمة ال�سيا�سية.
بال�سنيع  و�سفه  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد  واأدان 
حركة  عنا�سر  قبل  م��ن  ال�سومال  يف  لقواته  ق��اع��دة  �سد 
بورونديني،  واأ�سفر عن مقتل جنود  الإرهابية  “ال�سباب” 
م�����س��ي��دا ب����ال����دور ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه ق�����وات ح��ف��ظ ال�سالم 

البوروندية بالبعثة.
ال�سنيع  “الهجوم  ه��ذا  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د  ب��ي��ان،  يف  وج���دد، 
الأفريقي  الحت��اد  بعثة  نظام  ق��وات  ت�سميم  يقلل من  لن 
التكتل  “التزام  على  م�����س��ددا  ال�سومال”،  يف  النتقالية 
ال�سوماليني يف  وال�سعب  بدعم احلكومة  والثابت  امل�ستمر 

�سعيهم لتحقيق ال�سالم والأمن امل�ستدامني«.
املجتمع  حم��م��د،  فكي  مو�سى  املفو�سية،  رئي�س  دع��ا  كما 
الدويل اإىل زيادة الدعم املقدم لالأجهزة الأمنية ال�سومالية 

مبا يتنا�سب مع التحديات الأمنية املطروحة.
الدويل  الأم���ن  ���س��ّوت جمل�س  امل��ا���س��ي،  اأب��ري��ل  ويف مطلع 
لالحتاد  تابعة  جديدة  ق��وة  ت�سكيل  على  اأع�سائه  باإجماع 
يف  مهمتها  تتمثل  ال�سومال  يف  ال�سالم  حلفظ  الإفريقي 

مكافحة اإرهاب حركة ال�سباب حتى نهاية 2024.
“اأمتي�س”  ا�سم  اأُط��ل��ق عليها  التي  اجل��دي��دة  ال��ق��وة  وح��ل��ّت 
حمل القوة ال�سابقة “اأمي�سوم” )مهمة الحتاد الإفريقي 
 20 القوة اجلديدة  اأف��راد هذه  ويبلغ عدد  ال�سومال(،  يف 
تدريجي  ب�سكل  �سيخف�س  وم��دين،  و�سرطي  األ��ف ع�سكري 

اإىل ال�سفر بحلول 31 دي�سمر 2024.
و�سيتم يف مرحلة اأوىل خف�س العدد مبقدار 2000 جندي 
بحلول 31 دي�سمر 2022 ، ثم عمليات خف�س متتالية 
 2023 و�سبتمر   2023 )م��ار���س  مرحلة  ك��ل  نهاية  يف 

ويونيو 2024 ودي�سمر 2024( وفقاً لن�س القرار.

% ن�سبة �أولية لقرت�ع �ملغرتبن يف �لنتخابات �للبنانية   60 •• بريوت-�أ ف ب

ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اق�����رتاع امل��غ��رتب��ني يف 
اللبنانية  ال��رمل��ان��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
امل���زم���ع اإج����راوؤه����ا داخ����ل ال���ب���الد يف 
منت�سف ال�سهر احلايل نحو �ستني 
اأرق���ام اأول��ي��ة اأعلنتها  يف امل��ئ��ة، وف��ق 

وزارة اخلارجية  اأم�س الثنني.
األ��ف مغرتب   130 و�سوت ح��وايل 
األ����ف����اً   225 اأ�����س����ل  م����ن  ل���ب���ن���اين 
م�����س��ج��ل��ني يف ع��م��ل��ي��ة الق������رتاع يف 
اخل���ارج ال��ت��ي ج��رت ي��وم��ي اجلمعة 
والأحد يف 58 دولة، وفق التقديرات 

الأولية لوزارة اخلارجية.
وك����ان����ت ه�����ذه امل������رة ال���ث���ان���ي���ة التي 

املخولني  ل��ل��م��غ��رتب��ني  ف��ي��ه��ا  ُي���ت���اح 
القرتاع امل�ساركة يف انتخاب النواب 

ال�128.
وخ�����الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي يف مقر 
ال�سفر  اأع���ل���ن  اخل���ارج���ي���ة،  وزارة 
م���ن جل��ن��ة مراقبة  ه��ا���س��م  ه�����ادي 
ن�سبة  “لدينا  املغرتبني  انتخابات 
يف  امل����ئ����ة  يف   60 ب�����ح�����واىل  ع����ام����ة 
األفاُ   128 اأن  يعني  ما  كله  العامل 
عملية  يف  األفاً” �ساركوا   130 اإىل 

القرتاع.
جداً”،  جيدة  ن�سبة  “هذه  واأ���س��اف 

م�سرا اإىل اأن “الأرقام اأولية، على 
يف يوم  اأن تن�سر الأرق��ام النهائية” 

النتخابات يف 15 اأيار-مايو.
ويف انتخابات العام 2018، الأوىل 
بلغت  املغرتبون،  فيها  �سارك  التي 
املئة،  يف   56 م�����س��ارك��ت��ه��م  ن�����س��ب��ة 
األ���ف���اً من  اإذ ����س���ّوت ن��ح��و خ��م�����س��ني 
�سجلوا  األفاً  ت�سعني  قرابة  اإجمايل 

اأ�سماءهم.
وب���ك���ل���ت���ي احل����ال����ت����ني، ي��ع��ت��ر عدد 
�سئياًل  وال����ن����اخ����ب����ني  امل�������س���ج���ل���ني 
لوجود ماليني اللبنانيني يف اأنحاء 

العامل.
الت�سويت،  ع��م��ل��ي��ات  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 
بداأت عملية نقل �سناديق القرتاع 
عر  الأح��م��ر  بال�سمع  اإقفالها  بعد 
لبنان  اىل  خ��ا���س��ة  ���س��ح��ن  ���س��رك��ة 
لإي��داع��ه��ا امل�����س��رف امل���رك���زي، على 
الأ���س��وات يف ختام  احت�ساب  يتم  اأن 

النتخابات.
الأوىل  هي  الرملانية  والنتخابات 
ب���ع���د ان���ت���ف���ا����س���ة ���س��ع��ب��ي��ة ع���ارم���ة 
 2019 خ���ري���ف  ل���ب���ن���ان  ����س���ه���ده���ا 
ال�سيا�سية  الطبقة  بتنحي  طالبت 

املايل  التدهور  م�سوؤولية  وحّملتها 
ينخر  ال��ذي  والف�ساد  والقت�سادي 

موؤ�س�سات الدولة.
وينظر كر اإىل النتخابات كفر�سة 
ل��ت��ح��دي ال�����س��ل��ط��ة، رغ����م اإدراك���ه���م 
املعار�سني  امل��ر���س��ح��ني  ح��ظ��وظ  اأن 
�سيا�سي  تغير  لإح��داث  وامل�ستقلني 
�سئيلة يف بلد يقوم على املحا�س�سة 
الطائفية واأنهكته اأزمات مرتاكمة.

وعلى وقع النهيار القت�سادي ومع 
تدهور نوعية احلياة خالل العامني 
امل��ا���س��ي��ني، اخ��ت��ارت ع��ائ��الت كثرة 

واأطباء  جدد  جامعيون  وخريجون 
وممر�سون وغرهم الهجرة، بحثاً 
فقدوا  بعدما  ج��دي��دة  ب��داي��ات  ع��ن 
ويعّلق  واملحا�سبة.  بالتغير  الأم��ل 
واملعار�سون  امل�ستقلون  املر�سحون 

اآمالهم على اأ�سوات هوؤلء.
مبادرة  ن�����س��رت��ه  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����س��ب 
ال���ع���رب���ي، وه����ي منظمة  الإ�����س����الح 
لها،  بحثية تتخذ من باري�س مقراً 
�ستة يف  اختار  فقد  احل��ايل،  ال�سهر 
العام  الناخبني يف اخل��ارج  املئة من 
قوائم  ع���ل���ى  م��ر���س��ح��ني   2018
امل��ع��ار���س��ة، يف ح���ني اخ���ت���ار 94% 
ال�سيا�سية  الأح���زاب  من  مر�سحني 

التقليدية.
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•• �لفجر -خرية �ل�صيباين
   تعمل �حلرب يف �أوكر�نيا على تغيري مركز �لثقل 
�لبلطيق  دول  تكت�سب  �لأوروب�����ي:  �لحت���اد  يف 
وبولند� ورومانيا وزنًا، ناهيك عن �لتو�سيع �ملحتمل 

يف �مل�ستقبل. 
كال�ص  كاجا  تبدو  �لدولية،  �لإع��الم  و�سائل  يف     
رئي�سة  جتيب  ل  فعندما  م��ك��ان.  ك��ل  يف  حا�سرة 
�ن  �ن  �سي  قناة  �أ�سئلة  على  �لإ�ستونية  �ل���وزر�ء 
�لأمريكية، تكتب مقالت يف �لأ�سبوعية �لربيطانية 

�لإيكونومي�ست، �أو يف نيويورك تاميز.

روؤ�ساء بولندا وليتوانيا واإ�ستونيا ولتفيا يف كييف اأثناء احلرباأور�سول فون دير لين وزيلين�سكي يبا�سران اخلطوة الأوىل يف درا�سة ملف الع�سوية

م�سري �أوروبا �سيتغري ب�سبب �حلرب

�لحتاد �لأوروبي: �لتحول �لكبري نحو �ل�سرق...!
�سي�سبح من �ملمكن �إن�ساء �حتاد �أوروبي مكون من 36 ع�سو�، رغم ��ستحالة �إد�رته باملوؤ�س�سات �حلالية

تركت  اأب���ري���ل،  ن��ه��اي��ة  ب���رل���ني، يف  ويف 
العمر  من  البالغة  ال�سابقة  املحامية 
خطاب، “الغاز  يف  ب�سمتها  عاًما   44
احلرية  لكن  الثمن،  باهظ  يكون  ق��د 
الذين  لالأملان  قالت  ل تقدر بثمن”، 
كانوا حينها حذرين ب�ساأن فكرة فر�س 

حظر على النفط والغاز الرو�سي.
املمتازة،  الإجنليزية  لغتها  بف�سل      
والتوا�سل،  الت�����س��ال  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
هذا  مثايل  ب�سكل  كال�س  كاجا  جت�سد 
اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن ال��ق��ادة يف اأوروب���ا 
ال�سرقية ال�سابقة، امل�سممون الآن على 
ال��ت��اأث��ر يف ال�����س��وؤون الأوروب���ي���ة. ففي 
ا يف جمهورية  دول البلطيق، ولكن اأي�سً
الت�سيك و�سلوفاكيا وكرواتيا وبلغاريا، 
غر  خ�سر  حيث  �سلوفينيا  يف  وقريًبا 
النتخابات،  جان�سا  يانيز  ال��ل��ي��رايل 
الأمور.  زمام  املوؤيدون لأوروب��ا  يتوىل 
وع��ل��ى خ���ط خم��ت��ل��ف مت���اًم���ا، مل يعد 
والبولوين  اأورب������ان  ف��ي��ك��ت��ور  امل���ج���ري 
لإثبات  م�سطرين  موراويكي،  ماتيوز 
قدرتهما على التاأثر اأو منع الت�سويات 
اإليها  يتو�سل  التي  الو�سط  واحل��ل��ول 

27 يف بروك�سل.

م�سن �حتجاج �سري�ك
 �إىل عمى �لغرب 

   دفعت احلرب يف اأوكرانيا فجاأة دول 
دائرة  اإىل  ال�سابقة  ال�سوفياتية  الكتلة 
ال�����س��وء. ولأن��ه��م ع��ل��ى خ��ط املواجهة 
 300 يف  ت�سرتك  ال�سغرة  -اإ�ستونيا 
كيلومرت من احلدود تقريًبا مع رو�سيا 
ا لأنهم كانوا حمّقني، قبل  -ولكن اأي�سً
فالدمير  ب�����س��اأن  اآخ�����ر،  ���س��خ�����س  اأي 

بوتني وتعط�سه لل�سراع.
اأن  اأو روما  اأو برلني     ميكن لباري�س 
ي�ستمعوا  مل  لأنهم  اأ�سابعهم  يع�سوا 
عام  من  النقي�س  على  وكاأننا  اإليهم، 
“اأوروبا  اخ����ت����ارت  ع��ن��دم��ا   ،2003
اجلديدة” دعم الأمريكيني يف حربهم 
���س��د ال���ع���راق، مم��ا اأث����ار ا���س��ت��ي��اء جاك 

اأوروبي مكون من 36 ع�سوا رغم انه 
باملوؤ�س�سات  ادارت��ه  بالإمكان  يكون  لن 
ا���س��ال بطيئة  ف���ال���ق���رارات  احل��ال��ي��ة: 
يتحّتم  ول���ذل���ك   ،27 ب���ال����  وم��ره��ق��ة 

ابتكار �سيء اآخر.
لك�سري�س  جم���ل���ة  اأع����م����دة  ع���ل���ى     
ال���ف���رن�������س���ي���ة، دع������ا رئ���ي�������س ال���������وزراء 
الإي���ط���ايل الأ���س��ب��ق اإن��ري��ك��و ل��ي��ت��ا، اإىل 
دائ���رة ثانية  ك��ون��ف��درايل ي�سم  احت���اد 
م��ن ال��ب��ل��دان. كما ق��ام ب��رن��ارد جويتا، 
النائب  الأوروب����������ي،  ال����رمل����ان  ع�����س��و 
اأجل  ع��ن ح��زب م��اك��رون، بحملة م��ن 
يف مقال  ال�سرعات”،  “اأوروبا متعددة 

حديث يف �سحيفة لوموند.

ثورة
تاأييدهم  اخلاطبني  ج��ران  ُيظهر     
“لكن  ال���ن���ادي،  يف  حقيقية  لع�سوية 
والدخول،  الن�سمام  عملية  ب��دء  بني 
النظر  اإع���ادة  ت�ستدعي  م�سافة  هناك 
فيها. يجب تقدمي بديل انتقايل لهم، 
واإمكانية الندماج يف الحتاد الأوروبي 
ب�سكل تدريجي، و�سيا�سة تلو اأخرى”، 
�سيولو�س،  دات�سيان  ال��روم��اين  يعتقد 

الذي يعمل على هذا املو�سوع.
ال�����س��روري تعديل  م��ن  �سيكون    فهل 
عمليات  لتكييف  الأوروب��ي��ة  املعاهدات 
حتفز  الأ�سئلة  هذه  كل  القرار؟  �سنع 

مناق�سات خلف الكوالي�س.
   »م�سر اأوروبا �سيتغر ب�سبب احلرب، 
ب�سكل  التفكر  اإع���ادة  اإىل  و�سن�سطر 
الأوروبي”،  البناء  اأ�ساليب  جماعي يف 
نهاية  يف  بالإليزيه  م�ست�سار  اع��رتف 
ميكننا  ل  م���و����س���وع  “هذا  ف����راي����ر. 
النق�سام  اح���ت���م���ال  ول���ك���ن  جت���اه���ل���ه، 
يرى،  ب�ساأنه”،  للغاية  قوي  الأوروب��ي 

قلقا، من جانبه خبر يف امللف.
   من املقرر اأن يلقي اإميانويل ماكرون 
خ��ط��اًب��ا م��ه��ًم��ا يف ���س��رتا���س��ب��ورغ يف 9 
موؤمتر  اأعمال  تقدمي  مبنا�سبة  مايو، 
يف  البع�س  وي��اأم��ل  اأوروب�����ا.  م�ستقبل 
ال�سبل.  ب��ع�����س  ي��ح��دد  اأن  ب��روك�����س��ل، 
ميّثل  ف��رن�����س��ا،  م��ث��ل  ل��ب��ل��د  فبالن�سبة 
ال��ت��و���س��ي��ع ث���ورة ه��ائ��ل��ة، ح��ت��ى وان لن 
ع�سر  خم�سة  اأو  ع�����س��ر  ق��ب��ل  ي��ت��ج�����ّس��د 

عاًما.
   »م�������اذا ع����ن ال�����س��ي��ا���س��ة ال���زراع���ي���ة 
اإذا  امل����ث����ال،  امل�������س���رتك���ة، ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل 
عن  �سكانها  ع��دد  يزيد  دول��ة  ان�سمت 
اإىل  اأوك��ران��ي��ا  مثل  ن�سمة  مليون   40
عاٍل  ب�سوت  يفكر  ؟،  يوًما ما  الحت��اد 
وم���اذا عن  اأوروب�����ي.  الن م�سدر  م��ن 
العالقة مع اأملانيا، الأكر توجهاً نحو 

ال�سرق؟
  يف الوقت الذي تت�ساقط فيه القنابل 
على اأوكرانيا، قد يبدو هذا الأفق بعيد 

املنال... لكنه احتمال ل مفر منه.

قد  الفرن�سي  الرئي�س  وك��ان  ���س��راك. 
وبخ دول اأوروبا ال�سرقية، معتًرا اأنها 

“فوتت فر�سة لت�سمت«.
الأع�ساء  ال������دول  ت��ع��د  مل  ال����ي����وم،    
الأوروب�������ي  الحت������اد  يف  “اجلديدة” 
)بولندا  م��ن��ه��ا  ف��ث��م��ان��ي��ة  ج�����دي�����دة، 
و�سلوفاكيا  ال��ت�����س��ي��ك  وج���م���ه���وري���ة 
واإ���س��ت��ون��ي��ا ولت��ف��ي��ا ول��ي��ت��وان��ي��ا واملجر 
منذ  النادي  اإىل  ينتمون  و�سلوفينيا( 
عاًما، وو�سلت  ثمانية ع�سر  اأك��ر من 
ب��ل��غ��اري��ا وروم���ان���ي���ا ب��ع��د ذل���ك بثالث 
اجلميع  ويحتل   ،2007 عام  �سنوات، 
املوؤ�س�سات  يف  كامال  ال�سيا�سي  حيزهم 

درا�سة ملف الع�سوية.
املفو�س  ���س��ل��م  اأي��������ام،  ث���الث���ة  ب���ع���د     
تكتم،  اأك��ر  ب�سكل  للتو�سع،  الأوروب���ي 
نف�س الوثائق اإىل مولدوفا وجورجيا. 
ونتائجها  احل�����رب  ظ��ل��ت  ل���و  وح���ت���ى 
الأوروبيني  ف���اإن  الول���وي���ات،  تت�سدر 
تناول  عليهم  �سيتعني  اأن����ه  ي��ع��رف��ون 

املو�سوع.
راأيها  ت�سدر  اأن  للمفو�سية  ومي��ك��ن   
يونيو.  �سهر  مطلع  يف  اأوكرانيا  ب�ساأن 
التي  ال�����س��ت  ال��ب��ل��ق��ان  دول  ان  غ���ر 
تنتظر يف غرفة النتظار منذ �سنوات، 
الطريق  ال��ب��ق��اء على ج��ان��ب  ت��ن��وي  ل 
ا. وملواجهة النفوذ الرو�سي، ل بد  اأي�سً

ا من تزويدها باإجابات. اأي�سً
   اذن، �سي�سبح من املمكن اإن�ساء احتاد 

اإىل  ث���م احل�����رب  ال���وب���اء  اأدى  ل��ق��د     
ل��و ظل  ال���ت���وازن، حتى  اإع����ادة  ت�سريع 
را�سًخا  الأوروب����ي  الحت���اد  ثقل  مركز 
بقوة يف الغرب يف الوقت احلايل، على 
طول املحور الفرن�سي الأملاين. “يجب 
اجلغرايف  الثقل  مركز  بني  نخلط  األ 
املرتبطني  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ث��ق��ل  وم��رك��ز 
اأحد  ي���وؤك���د  القت�سادية”،  ب��ال��ق��وة 
الناجت  الواقع، فاإن  الدبلوما�سيني. يف 
يلحق  ال�سرق مل  الإج��م��ايل يف  املحلي 
بعد ب���ذاك امل��وج��ود يف ال��غ��رب، ث��م ان 
القوميني من حزب  اأي��دي  يف  بولندا، 
ال��ق��ان��ون وال���ع���دال���ة، ل ت��ل��ع��ب دوره���ا 

كقاطرة.
   اأخ�����ًرا، ن����ادًرا م��ا ت��ق��دم دول و�سط 
و�سرق اأوروبا مقرتحات ميكن اأن تكون 

ي��ق��ودوا حالًيا  الأوروب��ي��ة، حتى لو مل 
ب���اأي اختالف،  اأ���س��ع��ر  “مل  اأًي����ا م��ن��ه��ا. 
اأخ�����ذ ت��ر���س��ي��ح��ي ف�����ورا على  ل��ق��د مت 
الوزراء  رئي�س  يتذّكر  اجلد”،  حممل 
�سيولو�س،  دات�سيان  ال�سابق  الروماين 
موؤخًرا  ت��راأ���س��وا  ال��ذي��ن  القالئل  اأح��د 
جمموعة يف ال��رمل��ان الأوروب���ي، وهي 

جمموعة الو�سطيني يف رينيو.
   ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ي��رف�����س ممثلو 
ب�سكل  ت�سنيفهم  يتم  اأن  البلدان  هذه 
اأوروب�������ا  دول  “من  اأن����ه����م  ع���ل���ى  ع�����ام 
لي�ست  رومانيا  فم�سالح  ال�سرقية”، 
م�سالح  ان  مثلما  اإ���س��ت��ون��ي��ا،  م�سالح 
هولندا...  م�����س��ال��ح  ل��ي�����س��ت  ف��رن�����س��ا 
“انهم ي�سححون لنا”، يهم�س م�سدر 

فرن�سي يف بروك�سل.

ال�������س���رق م�������س���األ���ة وق�����ت فقط.  ن���ح���و 
ومي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل��الحت��اد الأوروب����ي 
 ... 2050 وج��ه خمتلف مت��اًم��ا  ع��ام 
بحدة  الآن  تو�سيعه  م�ساألة  ط��رح  يتم 

متجددة. 
الكبر  الأوروب����ي  امل�سروع  ه��و  و”هذا 
م�سدر  ي�����رى  املقبلة”،  ل���الأ����س���ه���ر 

فرن�سي.
تر�ّسحها،  اأوك���ران���ي���ا  ق���دم���ت  ل��ق��د     
الهجوم  ب�����دء  م����ن  اأي�������ام  اأرب����ع����ة  ب���ع���د 
اأكدت  بكييف،  اأب��ري��ل   8 ويف  الرو�سي، 
رئ��ي�����س��ة امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب������ي������ة، اأن 
“الأ�سرة  اإىل  تنتمي  املنكوبة  ال��دول��ة 
و�سّلمت اأور�سول فون دير  الأوروبية”، 
فولودمير  للرئي�س  ا�ستبيانني  لين 
يف  الأوىل  اخل��ط��وة  وه���ي  زيلين�سكي، 

مبثابة اأ�سا�س حلل و�سط اأوروبي. اإنهم 
يكتفون بالدفاع عن م�ساحلهم، حتى 
لو كانت كاجا كال�س قد قدمت موؤخًرا 
اق����رتاح����ات م��ل��ح��وظ��ة ل��ل��ت��و���س��ل اإىل 
الغاز  ف��ر���س حظر على  ح��ول  اإج��م��اع 
املزيد  “هناك  ال��رو���س��ي��ني.  وال��ن��ف��ط 
ال�ستماع  م��ن  وامل���زي���د  ال���ت���وازن،  م��ن 
هناك  ولكن  ال���دول،  ه��ذه  ممثلي  اإىل 
ا احلر�س على عدم اتخاذ قرارات  اأي�سً
حتّول  اأن  �ساأنها  من  للغاية  مت�سرعة 
تقدير  دون  ال�سرق  اإىل  الثقل  م��رك��ز 
على  م��ط��ل��ع  ي��ل��خ�����س  ذلك”،  اب���ع���اد 

كوالي�س بروك�سل.

نحو �أوروبا 36؟
اأوروبا  الواقع، رمبا يكون حتول     يف 

�سي�سطر �لأوروبيون �إىل �إعادة �لتفكري ب�سكل جماعي يف �أ�ساليب �لبناء �لأوروبي

كاجا كال�س تنبه الملانرئي�س الوزراء الإيطايل ال�سبق اإنريكو ليتا، يدعو اإىل احتاد كونفدرايل

حتول �أوروبا نحو �ل�سرق م�ساألة وقت، وقد يكون لالحتاد �لأوروبي عام 2050 وجه خمتلف متاًما
لقد �أدى �لوباء ثم �حلرب �إىل ت�سريع �إعادة �لتو�زن، حتى لو ظل مركز �لثقل ر��سًخا بقوة يف �لغرب 

تريد �لنف�سال عن بريطانيا

مي�سيل �أونيل...�أول زعيمة من »�سن فن« يف �إيرلند� �ل�سمالية 
•• بلف�صات-وكاالت

الأحد،  الرملانية  النتخابات  يف  “�سني فني”  التاريخي حلزبها  الفوز  بعد 
من املقّرر اأن ت�سبح مي�سيل اأونيل، رئي�سة حلكومة اإيرلندا ال�سمالية لت�سبح 

ال�سيا�سية الأوىل من حزب “�سني فني” التي تتزعم اإيرلندا ال�سمالية.
مقاطعة  كلونوي،  م�سهورة يف  اإيرلندية  عائلة جمهورية  اأونيل من  تتحدر 
اجل��ي�����س اجلمهوري  م��ن  �سجيناً  دوري�������س  ب��ري��ن��دان  وال���ده���ا  ك���ان  ت����رون. 
اأح���د ث��الث��ة م��ن اجلي�س اجلمهوري  ب��ول دوري�����س ه��و  الإي��رل��ن��دي، وعمها 
الإيرلندي ُقتلوا بر�سا�س القوات اخلا�سة يف 1991. اأما ابن عمها غاريث 
بر�سا�س  واأُ���س��ي��ب  الإي��رل��ن��دي  اجلمهوري  اجلي�س  يف  ع�سو  فهو  دوري�����س، 
بعد  “�سني فني”  اإىل حزب  اأونيل  ان�سمت  الريطاين يف1997.  اجلي�س 
مقعد  وورث���ت  ال�21،  يف  كانت  عندما   1998 يف  العظيمة  اجلمعة  ات��ف��اق 

يف  ال�سمالية  اإيرلندا  برملان  لع�سوية  انتخبت  الرملان.  يف  الراحل  والدها 
2007 ، و�سغلت من�سب وزيرة الزراعة، ثم وزيرة ال�سحة. بعد وفاة مارتن 
ماكغيني�س يف 2017، توّلت من�سب نائب رئي�س “�سني فني«. ويف مقابلة مع 
“�سكاي نيوز” يف وقت �سابق هذا العام، رف�ست اأونيل الت�سكيك يف ا�ستعداد 
فني«.  “�سني  ح��زب  م��ن  للحكومة  رئي�س  لقبول  ال�سمالية  اإي��رل��ن��دا  ب��رمل��ان 
وقالت: “نحن جمتمع انبثق من ال�سراع، ولدينا ما�س �سعب للغاية. علينا 
اأن ندرك اأن لدينا جميعا جتربة خمتلفة متاماً عن املا�سي«. اإىل ذلك، دعت 
اأونيل دبلن اإىل ال�ستعداد لإيرلندا موحدة نتيجة لريك�ست. ونا�سدت حزب 
باأن احلدود اليرلندية  املحافظني بزعامة جون�سون، والوحدويني الإقرار 
اأن  م���راراً  اع��ت��رت  اأون��ي��ل  اخلا�سة.  لقراراتهم  نتيجة  ه��ي  للجدل،  امل��ث��رة 
وقالت  اإيرلندا.  توحيد  اإع��ادة  على  اآخ��ر  ا�ستفتاء  اإىل  �سيوؤدي  “بريك�ست” 
اأي وقت، وحان  اأقرب من  اأننا  “اأعتقد  الريطانية:  “�سكاي نيوز”  ل�سبكة 

وقت التخطيط، ولذا نقول للحكومة الريطانية حان الوقت لال�ستعداد”. 
من  الأخرتني  “ال�سنتني  اأن  اإىل  م�سرة  الريطانية،  احلكومة  وانتقدت 
بريك�ست علمتنا اأن املحافظني لن يولوا م�سالح ال�سعب هنا الأولوية، �سواء 
كنتم وحدويني اأم قوميني اأو �سيئاً اآخر«.  يف 2020، ويف مقابلة م�سرتكة 
نيوز”،  “�سكاي  �سبكة  اإيرلندا يومها، مع  رئي�سة حكومة  اأرلني فو�سرت  مع 
حتّدثت عن اأوجه الت�سابه بينهما، اأمهات وبنات. واأ�سافت “النا�س يعتقدون 
لكن  واقعاً خمتلفاً،  نعي�س  ما  واأننا بطريقة  �سعب منف�سل،  ال�سيا�سيني  اأن 
واقعنا هو نف�سه مثل اأي �سخ�س اآخر«. وحتّدثت اأونيل ب�سراحة فقالت لأنها 
اأّم  “لأين  وقالت:  الآن.  اأ�سبحت ما هي عليه  ال�16،  مراهقة يف  اأم��اً  كانت 
اأنا عليه، اإم��راأة قوية ومكافحة. فمجرد اأين اأم  يف �سن �سغرة، جعلتني ما 
مراهقة غر متزوجة، دفع املجتمع اإىل حماولة اإنهاء وجودي. لكني �سّممت 

على اأن اأعمل بجد واأعي�س حياة جديدة لبنتي«.

�لحتاد �لأوروبي ي�سر على 
م�سادرة �حتياطيات رو�سيا 

•• بروك�صيل-رويرتز

قال جوزيب بوريل من�سق ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد الأوروبي يف مقابلة 
اأن  اإن دول الحت��اد الأوروب��ي يجب  اأجرتها معه �سحيفة فاينن�سال تاميز 
تدر�س م�سادرة احتياطيات النقد الأجنبي الرو�سية املجمدة للم�ساعدة يف 

دفع تكاليف اإعادة بناء اأوكرانيا بعد احلرب.
الحتياطيات  على  ق��ي��ودا  الغربيون  وح��ل��ف��اوؤه  الأوروب����ي  الحت���اد  وف��ر���س 
لأوكرانيا  غزوها  البالد  ب��داأت  اأن  منذ  الرو�سي  امل��رك��زي  للبنك  الدولية 

والذي ت�سفه مو�سكو باأنه “عملية ع�سكرية خا�سة«.
وقال بوريل لل�سحيفة اإنه �سيكون من املنطقي اأن يحذو الحتاد الأوروبي 
بعد  الأف��غ��اين  املركزي  البنك  باأ�سول  فعلته  فيما  املتحدة  ال��ولي��ات  ح��ذو 
يف  امل��ال  “لدينا  بوريل  وق��ال  هناك.  احلكم  مقاليد  على  طالبان  �سيطرة 
جيوبنا، وعلى اأحدهم اأن ي�سرح يل ال�سبب يف كون هذه اخلطوة جيدة فيما 

يتعلق بالأموال الأفغانية ولي�ست جيدة بالن�سبة لالأموال الرو�سية«.

مع �أزمة �لت�سكيل �حلكومي.. منازل عر�قية تت�سح بال�سو�د يوميا
•• بغد�د-وكاالت

تت�سح  اأن  اإىل  ال��ع��راق  يف  احلكومة  ت�سكيل  تعطل  اأزم��ة  �سظايا  و�سلت 
النزاعات  يف  قتلى  اأبنائها  �سقوط  مع  ي��وم  كل  بال�سواد  جديدة  منازل 

الع�سائرية التي تفاقمت حدتها الأيام الأخرة.
مدينة  يف  الأو����س���اع  لتهدئة  واجتماعية  دينية  �سخ�سيات  وت��دخ��ل��ت 
بني  ال�سبت  اأم�س  اأول  اأول   م�سلح  �سدام  بعد  ب��غ��داد،  �سرقي  ال�سدر، 

ع�سرتني اأ�سعلتا البلدة بالر�سا�س احلي.
اأما حمافظة مي�سان، فعقدت اإدارتها موؤمترا للم�ساحلة بني ع�سائرها 
التابعة  ال�سالم”  “�سرايا  �سيخ ع�سرة وقيادي يف ميلي�سيا  بعد مقتل 
الأي��ام اخلم�سة  “ثاأراً” لع�سرتهم،  ال�سدري على يد م�سلحني  للتيار 

املا�سية.

الع�سائرية  ال��ن��زاع��ات  ع��دد  يف  ك��ب��رة  اأرق��ام��ا  �سنويا  ال��ع��راق،  وي�سجل 
و�سحاياها، خا�سة جنوب البالد يف الب�سرة، وتليها حمافظات ذي قار، 
ومي�سان، ووا�سط، ف�سال عن �سرق بغداد، اإل اأن وترة النزاعات زادت 
 6 م��رور  رغم  جديدة  حكومة  ت�سكيل  ف�سل  باأزمة  الدولة  ان�سغال  مع 

اأ�سهر على النتخابات، ومع ال�سيقات القت�سادية املتالحقة.
وعا�س النا�س يف مدينة ال�سدر نهارا كامال على اأ�سوات الر�سا�س بني 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  املدينة  ح��امت، مواطن يف  علي  ويو�سح  ع�سرتني. 
اأن قتال ن�سب بني ع�سرتي البي�سان واآل �سميل بعد اعتداء  عربية”، 
فرد من الثانية على اآخر من الأوىل، وانتهى النزاع بتدخل رجال دين 

والع�سائر الأخرى.
املالحقة  خ�سية  كمتفرجني؛  “ح�سروا  ي��ق��ول:  ال�����س��رط��ة  دور  وع���ن 
الع�سائرية لهم«. اأما حي الكمالية �سرقي العا�سمة، فتمت ت�سوية خالف 

و”�سمر” التي ُقتل اأحد اأبنائها  دام �سهورا بني ع�سرتي “اآل عقيل”، 
على يد الع�سرة الأوىل، وبح�سب �ساهد عيان، فالت�سوية متت بتدخل 
رجال الدين من مرجعية النجف. تعي�س حمافظة مي�سان و�سعا قلقا 
موؤخرا،  �سخ�سا   19 وت�سيب  اأرواح  لتزهق  الثاأر  عمليات  ت�ساعد  بعد 
وعقدت الإدارة املحلية موؤمترا للم�ساحلة بني ع�سائرها؛ خ�سية تنامي 

الثاأر، فيما انتقد وجهاء ما اعتروه �سعف القيادة الأمنية.
اأن  من  عربية”  نيوز  ل�”�سكاي  حديثه  يف  يحذر  ل��وؤي،  اأحمد  الكاتب 
 3 اإىل   2 م��ن  قتل  ت�سهد  حيث  ال�سيطرة”؛  “خارج  مبي�سان  الو�سع 
ال�سرطة وقوات  الأمنية فيها ما بني  الأجهزة  اأف��راد يوميا رغم تعدد 

من اجلي�س تابعة لقيادة عمليات مي�سان.
ول يعول الأهايل على موؤمتر امل�ساحلة، ويقلل ال�سيخ ناظم ال�ساعدي، 
“لدينا  اأحد امل�ساركني فيه من اأهميته قائال ل�”�سكاي نيوز عربية”: 

اأكر من 165 ق�سية قتل �سابقة يف املدينة، ومل تقم ال�سلطات الأمنية 
بحل جذري«.

قيادة  يف  جلنة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ال�سابق  “يف  اأن���ه  اإىل  لفت  ال�سبب،  وع��ن 
من  اأق��وى  كانت  الدولة  �سلطة  لأن  النزاعات؛  تف�س  مي�سان  عمليات 
تنجح  فلم  املحافظة  يف  اجلديدة  الأمنية  الإدارة  اأم��ا  الع�سائر،  �سلطة 

بف�س اأي ق�سية يف الوقت احلايل«.
بداأ ت�سدع نظام الدولة العراقية مع �سقوط الدولة بالغزو الأمركي 
بالطائفية  ل��ال���س��ت��ق��واء  والجت����اه   ،2003 ع���ام  الإي�����راين  وال��ت��دخ��ل 

والع�سرة اأكر من الدولة.
وا�ستحدثت وزارة الداخلية وحدة ل�سوؤون الع�سائر لك�سب ودها وت�سهيل 
اإليه  ت�سعى  ما  تف�سد  القبلية  الع�سبيات  ف��ورة  اأن  اإل  القانون،  فر�س 

الدولة.
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ق���د ي��ط��ر�أ

ف م�سري �حلرب �أحياًنا على خطاأ ب�سيط يف �لتقدير يتوقرّ

نحو حرب عاملية ثالثة؟ �سيناريوهات �لت�سعيد �خلم�سة...!
•• �لفجر –خرية �ل�صيباين

    من رو�سيا �إىل كوريا �ل�سمالية، عرب تايو�ن، عديدة هي 
ع رقعة �حلرب. �لظروف �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل تو�سرّ

رو�سيا ت�سرب دولة من �لناتو
عن  �لإم��د�د  م�سادر  لقطع  �لو�سائل  بكل  رو�سيا  ت�سعى      

�ل�سبب،  ولهذ�  بالأ�سلحة.  د  �لتزورّ ذلك  يف  مبا  �لأوكر�نيني 
�ملخابر�ت  مدير  جومارت،  كري�ستوف  �جلرن�ل  ي�ستبعد  ل 
رو�سية  �سربة  توجيه   ،2017 �إىل   2013 من  �لع�سكرية 
�إىل قاعدة ع�سكرية يف بولند�. “كل �سيء مير عرب بولند�. 
�إذ� مل يعد باإمكانهم �لتقدم يف �أوكر�نيا، فقد يغري �لرو�ص 
من  �لآخ��ر  �جلانب  على  تقع  ع�سكرية  قاعدة  ��ستهد�ف 

لختبار  ا  �أي�سً و�سيلة  و�سيكون  معقول،  �أمر  هذ�  �حلدود... 
�لناتو، ودفع �لأمريكيني و�لأوروبيني �إىل �أق�سى حدودهم “، 
يرى �خلبري.    وللقيام بذلك، من �ملرجح �أن ت�ستخدم رو�سيا 
�سو�ريخ بعيدة �ملدى، و�لتي ميكن �إطالقها من �أوكر�نيا. ومن 
�ملحتمل �أن تكون �لقاعدة �لو�قعة بالقرب من جارو�سالف، 
�لقريبة من �حلدود، وعلى بعد 110 كيلومرت�ت من لفيف، 

�حللف  فعل  رد  �ستثري  �ل�سربة  هذه  �أن  �ملوؤكد،  م�ستهدفة. 
�لأطل�سي. “كيف �سيكون ردرّ �لفعل هذ�؟ �سيو�جه �لتحالف 
من   5 �مل��ادة  تن�ص  جومارت.  كري�ستوف  يو�سح  مع�سلة”، 
حال  يف  باأكملها  �ملنظمة  رد  على  �لأطل�سي  �حللف  معاهدة 
حتدد  ل  �لن�سو�ص  �ن  غري  �أع�سائها،  �أحد  على  �لعتد�ء 

�لأ�سكال �لتي ميكن �أن يتخذها هذ� �لرد.

قوات امريكية يف بولونيا حت�ّسباتايوان... احلرب املوؤجلة

فتح  ه����و  احل������رب  اإىل  “الذهاب   
الطريق اأمام دوامة ل نعرف مداها، 
ا  اأي�سً �سيكون  احل��رب  خو�س  وع��دم 

معقًدا للغاية. 
   ف��ف��ي ال���وق���ت ال�����ذي ت��ط��ل��ب فيه 
ال�����س��وي��د وف��ن��ل��ن��دا الن�����س��م��ام اإىل 
اإن����ن����ا  ال�����ق�����ول  احل�����ل�����ف، ل مي����ك����ن 
���س��ن��ح��م��ي��ه��م��ا ون���ح���ن ب�������س���دد ترك 
القيام  دون  للهجوم  يتعر�س  ع�سو 
بال�سبط هدف  ه��ذا هو  �سيء.  ب��اأي 
ل  الناتو منظمة  اأن  اإظهار  الرو�س، 
اجلرال  يعتقد  لها”،  م�����س��داق��ي��ة 
ج���وم���ارت. وم���ا الأك����ر اح��ت��م��ال يف 
عينيه؟ اأن يقرر الناتو توجيه �سربة 
رو�سية:  ع�سكرية  ل��ق��اع��دة  مم��اث��ل��ة 
ذلك  ب��ع��د  ل��ل��رو���س  مي��ك��ن  “بالطبع 

ال�ستمرار، ون�سل اإىل الت�سعيد«.
ب����دًل م���ن الن������زلق ن��ح��و �سراع     
ن��ووي، وال��ذي يود الطرفان تفاديه 
لأنه �سيعني خطر التدمر النهائي 
“قنبلة  –ان  ال���ك���وك���ب  م���ن  جل����زء 
ثالث  اأو  �سعف  هي  تكتيكية  نووية 
م���رات ه��رو���س��ي��م��ا، ي��ذّك��ر اجلرال 
ق�سف  ح��رب  اأن  ويعتقد  ج��وم��ارت، 
بني اأوروبا ورو�سيا ميكن اأن يرتّتب 
عليها ذلك. كما ان نق�س القمح قد 
يت�سبب يف حدوث جماعات يف العديد 
من دول العامل، مما يدفع ال�سلطات 
ال�سيا�سية اإىل التموقع. “هل ميكن 
اأن نتخيل ان�سمام دول من اإفريقيا 
اآ�سيا اإىل رو�سيا؟ كل �سيء  اأو جنوب 
يقول كري�ستوف جومارت. ممكن”، 

   وف��رن�����س��ا؟ ي�����س��ر ال��ع�����س��ك��ري اإىل 
املدى  ب��ع��ي��دة  رو���س��ي��ا  ����س���واري���خ  اأن 
ب�سع  “يف  فرن�سا  �سرب  على  ق��ادرة 
دقائق”. ول يوجد حالًيا درع م�ساد 
ال�سواريخ  ���س��د  ف��ع��ال  ل��ل�����س��واري��خ 
الرو�سية التي تفوق �سرعتها �سرعة 
ا.  ال�سوت، ال ان العك�س �سحيح اأي�سً
اأن  اإىل  ال��ك��ب��ر،  ال�����س��اب��ط  وي�����س��ر 
عن  البعيد  اجلغرايف،  فرن�سا  موقع 
م�سرح القتال يخدمها، واأنه يف ظل 
يف  ملو�سكو  لي�س  القائمة،  ال��ظ��روف 
الوقت احلايل “م�سلحة يف مهاجمة 

فرن�سا ب�سكل مبا�سر«.

فتح جبهة جديدة
   على بعد كيلومرتين من احلدود 
كوبا�سنا  �سكان  يعي�س  اأوكرانيا،  مع 
يف  القرية  ه��ذه  ب���ارود.  برميل  على 
تقع  منطقة  وه��ي  تران�سني�سرتيا، 
ويديرها  مولدوفا،  �سرق  اأق�سى  يف 
منذ  ل��رو���س��ي��ا  م��وال��ون  انف�ساليون 
اأ�سهر  خ��م�����س��ة  ب��ع��د   ،1992 ع����ام 
لأكر  موطن  هي  اأهلية،  ح��رب  من 
يف  ال�سوفياتية  ل��ل��ذخ��رة  م�����س��ت��ودع 
األف   22 اإن  يقال  ال�سرقية.  اأوروب��ا 
امل����ع����دات خم���زن���ة هناك،  م����ن  ط����ن 
الذين  الرو�س  حتت حرا�سة اجلنود 
رف�سوا دخول مراقبني دوليني اليها 

طوال ع�سرين عاًما.
ال�سلطات  اأف����ادت  اأب���ري���ل،   26    يف 
باإطالق  تران�سني�سرتيا  يف  املحلية 
ك��وب��ا���س��ن��ا، وه����ي معلومة  ع��ل��ى  ن����ار 
غ����ر م�����وؤك�����دة. ف���ه���ل ك���ان���ت خدعة 
�سياق  “يف  ال��ذع��ر؟  زرع  اإىل  ت��ه��دف 
اأن  مي���ك���ن  اأوك�����ران�����ي�����ا،  يف  احل�������رب 
حمراء،  خرقة  امل�ستودع  هذا  ي�سبح 
مت  واإذا  اأوروب���ي.  دبلوما�سي  يخ�سى 
املتحاربني  اأح��د  قبل  من  ا�ستهدافه 
اأو ذاك، فقد يوؤدي ذلك اإىل انفجار 
�سخم”، وجر تران�سني�سرتيا ومعها 

مولدوفا اإىل احلرب.
   ه����ذا ال�����س��ي��ن��اري��و، ي��ج��ع��ل اأوروب�����ا 
من  ���س��ل�����س��ل��ة  اأن  خ���ا����س���ة  ت���رت���ع���د. 

طائرة  ب��ت��دم��ر  ال�����س��راع  ي���ب���داأ  اأن 
كورية جنوبية بوا�سطة نظام الدفاع 
ال�سمايل،  ال����ك����وري  ال�������س���اروخ���ي 
نتيجة  اأو  ق�سد  ذلك عن  كان  �سواء 
البحر  م��ن��او���س��ة يف  اأن  ك��م��ا  ح����ادث. 
اأن����ط����وان  ي����ق����ول  ا”،  اأي�سً واردة 
بونداز، الباحث يف موؤ�س�سة الأبحاث 

ال�سرتاتيجية.
  عام 2010، اغرقت �سفينة روك�س 
ع�سكرية  ���س��ف��ي��ن��ة  وه���ي  ت�����س��ي��ون��ان، 
الأ�سفر  البحر  يف  جنوبية،  ك��وري��ة 
�سمالية،  ك��وري��ة  غ��وا���س��ة  ب��وا���س��ط��ة 
بحاًرا.   46 م��ق��ت��ل  يف  ت�����س��ب��ب  مم���ا 
وعلى الرغم من التوترات ال�سديدة 
كوريا  ت��ت��خ��ذ  مل  ال����وق����ت،  ذل����ك  يف 
اجلنوبية اأي عمل ع�سكري انتقاما. 
رد  ي���ك���ون  اأن  ا���س��ت��ب��ع��اد  مي��ك��ن  “ل 
ع�سر  اثني  بعد  خمتلًفا  �سيول  فعل 

ميّرر اأنطوان بونداز. عاًما”، 
ال���وق���ت، ل ي��خ��ف��ي كيم  ن��ف�����س     يف 
تر�سانته  زي��ادة  يف  رغبته  اأون  جونغ 
اتخاذ  “�سنوا�سل  ال�سرتاتيجية: 
القدرات  وتطوير  لتعزيز  خ��ط��وات 
مت�سارعة”،  بوترة  لأمتنا  النووية 
 25 ال�سمالية يف  ك��وري��ا  زع��ي��م  ق��ال 
�سخم  ع�سكري  عر�س  خالل  اأبريل 
ي��ان��غ. على اجل��ان��ب الخر  بيونغ  يف 
الكوري  الرئي�س  من احل��دود، تعّهد 
اجلنوبي املنتخب اجلديد، املحافظ 
وال�����ذي �سيتوىل  ي����ول،  ���س��وك  ي����ون 
من�سبه يف 10 مايو، باتخاذ موقف 
عدم  ويف  ي��ان��غ.  بيونغ  �سد  مت�سدد 
وجود اآلية فعالة خلف�س الت�سعيد، 
اأو يف غياب الإرادة ال�سيا�سية لو�سع 
انفجار  حينها  ميكن  للتوترات،  حد 

دوامة جهنمية.
   »يهدد الرئي�س املنتخب يون �سوك 
كوريا  وقائي �سد  ب�سن هجوم  يول، 
اإ�سارات  وج���ود  ح��ال��ة  يف  ال�سمالية 
من  و�سيك  ن��ووي  هجوم  اإىل  ت�سر 
�سيونغ  ت�سيونغ  ي�سر  يانغ”،  بيونغ 
ت�سانغ، الباحث يف معهد �سيجونغ يف 
ال�ستعال  �سريع  مو�سوع  ���س��ي��ول... 
اأبريل،  اأوائل  يف كوريا ال�سمالية. يف 
ال�سقيقة  ج���ون���غ،  ي���و  ك��ي��م  ح�����ذرت 
اأن  م���ن  اأون،  ج��ون��غ  ل��ك��ي��م  امل����وؤث����رة 
ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ق��د ت�����س��ت��خ��دم، يف مثل 
�سد  نووية  اأ�سلحة  ال�سيناريو،  ه��ذا 

جارتها.
اخلطاب  م����ن  ال����ن����وع  ه�����ذا  »ان     
جانب  اإىل  الطرفني،  من  العدواين 
اأعمال اخل�سم،  �سوء تقدير وتقييم 
قاتل”،  ت�سعيد  اإىل  يوؤديا  اأن  ميكن 
يتابع ت�سيونغ �سيونغ ت�سانغ، وميكن 
اأن يليه تدويل لل�سراع ب�سرعة. “مت 
بني  ع�سكري  حت��ال��ف  على  التوقيع 
اجلنوبية  وك��وري��ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
عام 1953، مما يعني اأن ال�سمانات 
نظرًيا،  ُت��ط��ّب��ق  اأن  ي��ج��ب  الأم��ن��ي��ة 
ي�سر اأنطوان بونداز. وباملثل، تن�س 
م��ع��اه��دة ع��ل��ى امل�����س��اع��دة ب��ني كوريا 
الهجوم  ع��ن��د  وال�����س��ني  ال�����س��م��ال��ي��ة 
فما الذي  على اأي من البلدين”... 

�ستفعله القوتان العظميان اإذن؟
   م��ن جانبها، فرن�سا -ال��راغ��ب��ة يف 
الع�سكرية يف منطقة  قدراتها  زيادة 
يجذبها  اأن  -ميكن  الهندي-الهادئ 
مع  ب��ارز،  ع�سو  باري�س  ان  ال�سراع. 
الهدنة  دول��ة، يف جلنة  اثنتي ع�سرة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ق��ي��ادة الأمم 
اإن�ساوؤها يف نهاية  املتحدة، والتي مت 
المتثال  ل�سمان  ال��ك��وري��ة  احل���رب 
باري�س  “�ست�سطر  التفاقية.  لهذه 
للتدخل لأنها �سامنة لهذه  قانونًيا 
بونداز،  اأن���ط���وان  ي��الح��ظ  ال��ه��دن��ة، 
اأن جتد فرن�سا  ولذلك من املحتمل 

نف�سها متورطة، ورمبا ع�سكرًيا«.
عن لك�سربي�ص

احل�����وادث ال��غ��ام�����س��ة وق��ع��ت يف 25 
تعر�س  تران�سني�سرتيا.  يف  اأب��ري��ل 
الداخلي”  الأم������ن  “وزارة  م��ب��ن��ى 
للق�سف بقنابل يدوية يف ترا�سبول، 
عا�سمة هذه الدولة ال�سبح -التي ل 
اأي دول����ة -ب��ي��ن��م��ا دّمر  ب��ه��ا  ت��ع��رتف 
ه��وائ��ي��ان ل���س��ل��ك��ي يف م��ك��ان قريب 
م���ن ه����ن����اك.  ت���ب���ادل الأوك���ران���ي���ون 
يقول  ناحية،  “من  التهم.  والرو�س 
اأو  مرحلة  يف  اأن��ه  لأنف�سهم  ال��رو���س 
ورقة  ل��ع��ب  عليهم  �سيتعني  اأخ����رى 
تران�سني�سرتيا اإذا �سنوا هجوًما على 
منطقة اأودي�سا، يف جنوب اأوكرانيا”، 
بارمينتييه،  فلوران  الباحث  يو�سح 
على  “مولدافيا  ك����ت����اب  م����وؤل����ف 
)من�سورات  العوامل”  طرق  مفرتق 
 60 بعد  على    .)2019 ليو،  ن��ون 
اأودي�سا، �ستكون  كيلومرتا فقط من 
لوج�ستية  ق��اع��دة  تران�سني�سرتيا 
ويتابع  ال��رو���س��ي.  للجي�س  مالئمة 
الآخ�����ر،  اجل���ان���ب  “على  ال���ب���اح���ث: 
اأن��ه لتفادي  قد يعتقد الأوك��ران��ي��ون 
�سيكون من  اأودي�سا،  على  ال�ستيالء 
الرو�سية  امل�سالح  ‘�سرب’  الأف�سل 

يف تران�سني�سرتيا كاإجراء وقائي«.
اأب��ري��ل، رفعت ت�سريحات   21    يف 
ال���رو����س���ي حدة  ج����رال يف اجل��ي�����س 
مينكاييف:  ر���س��ت��م  ق����ال  ال���ت���وت���ر. 
“ال�سيطرة على جنوب اأوكرانيا هي 
حيث  تران�سني�سرتيا،  اإىل  اآخر  ممر 
ال�����س��ك��ان ال��ن��اط��ق��ون ب��ال��رو���س��ي��ة هم 
ا �سحية للقمع”. ل اأحد يعرف  اأي�سً

ما اإذا كان هذا ال�سابط يخادع.
   اأن “خطر انت�سار ال�سراع مرتفع 
ب�سكل متزايد، لأن احلرب م�ستمرة 
اخلا�سة”،  دي���ن���ام���ي���ات���ه���ا  وت���خ���ل���ق 
فتح  اإذا  بارمنتييه.  ف��ل��وران  ي��وؤك��د 
ف��الدمي��ر ب��وت��ني جبهة ج��دي��دة يف 
تنجذب  اأن  املمكن  فمن  م��ول��دوف��ا، 
رومانيا،  لأن  اإليها.  باأكملها  اأوروب���ا 
لها  ال��غ��رب،  م��ن  مل��ول��دوف��ا  املتاخمة 
ت��اري��خ��ي��ة م��ع ه���ذا البلد.  ع��الق��ات 
البالغ  م��ول��دوف��ا  ���س��ك��ان  ب���ني  “من 
يقل  ل  م���ا  م���ل���ي���ون،   2.6 ع���دده���م 
اجلن�سية  يحملون  األ���ف   800 ع��ن 
الدبلوما�سي  ي��وا���س��ل  ال��روم��ان��ي��ة، 
ال�سعب  م���ن  و���س��ي��ك��ون  الأوروب��������ي، 
جًدا على بوخار�ست اأن تقف مكتوفة 
ومن �ساأن تدخل رومانيا،  الأيدي”. 
الع�سو يف الحت��اد الأوروب���ي وحلف 
الو�سع،  يغّر  اأن  الأطل�سي،  �سمال 
اأ�سا�سي،  ب�����س��ك��ل  ف��رن�����س��ا  و���س��ي��دف��ع 
التي تقود قوة الرد ال�سريع التابعة 

للحلف الأطل�سي عام 2022.

ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د درو�����س عملية 
ميكن ان تتعّلمها بكني من ال�سراع 
الأوك��راين. ان فكرة اإع��ادة التوحيد 
بالقوة ت�ستند اإىل �سيناريو ا�ست�سالم 
قليلة،  اأي�������ام  غ�������س���ون  يف  ت����اي����واين 
امل��ت��ح��دة، غر  ال��ولي��ات  قبل تدخل 
اأن  ُي��ظ��ه��ر  اأوك���ران���ي���ا  ال��و���س��ع يف  ان 
ال��ب�����س��اط��ة. حتى  ب��ه��ذه  الم���ر لي�س 
م��ع ه��ج��وم وا���س��ع ال��ن��ط��اق، اأظهرت 
ا�ستيعاب  ع��ل��ى  ال����ق����درة  اأوك����ران����ي����ا 
ال�سدمة الأوىل التي اأخرت الدخول 

يف املرحلة الثانية.
العملية  تايوان، �ستكون      يف حالة 
كبرة  خ�سائر  “مع  �سعوبة،  اأك���ر 
جًدا لل�سني، يف حال حدوث عملية 
جواً”.  حممولة  عملية  اأو  برمائية 
كثب:  ع��ن  فح�سه  مت  اآخ���ر  عن�سر 
احلايل،  ال��وق��ت  “يف  احل��ل��ف��اء.  دور 
ل يوجد ت�ستت لالنتباه الأمريكي: 
اأن هجوًما �سينًيا  اليوم  من يتخيل 
غر مرر على تايوان لن يوؤدي اإىل 
الوليات  قبل  من  مبا�سرة  م�ساركة 
املتحدة؟، يحلل الباحث. واإذا اأظهر 
على  ت�سميمه  ال���ت���اي���واين  ال�����س��ع��ب 
الدعم  ت��ك��ث��ي��ف  ف�����س��ي��ت��م  امل���واج���ه���ة، 
التدخل  ع��ن  ن��اه��ي��ك  الأمريكي”، 
ال��ع�����س��ك��ري ل��ل��ي��اب��ان واأ����س���رتال���ي���ا يف 
ال�����س��راع.     �سبب اآخ��ر ي�سجع بكني 
املوؤمتر  عقد  بال�سر:  التحلي  على 
ال��ع�����س��ري��ن ل��ل��ح��زب ال�����س��ي��وع��ي هذا 
الع�سكري  ال��ع��م��ل  ي��ج��ع��ل  اخل���ري���ف 
مبجرد  ولكن  مرجح.  غر  الفوري 
جت����اوز ه���ذا الج��ت��م��اع، وال����ذي من 
املفرت�س اأن ي�سمح ل� �سي جني بينغ 
بتمديد فرتة وليته كرئي�س لل�سني، 
فاإن عام 2023 يعد باأن يكون حاًرا 
اأن توؤدي  ب�سكل خا�س. من املحتمل 
عام  تايوان  الرئا�سية يف  النتخابات 
“ما  التوترات.  تاأجيج  اإىل   2024
اإع���الن  اإىل  ي����وؤدي  اأن  ال����ذي مي��ك��ن 
دو�ساتيل،  ماتيو  يت�ساءل  احل���رب؟، 
�سيكون  م���ن جم����رد ح���ادث���ة،  اأك�����ر 
هجوم،  ل�سن  عقالنًيا  �سينًيا  ق��راًرا 
وهو ما ي�سعب حدوثه قبل املوؤمتر 
م���ا مل يتحول  ل��ل��ح��زب،  ال��ع�����س��ري��ن 
اإىل حرب عاملية  اأوكرانيا  الو�سع يف 
ثالثة، الأمر الذي من �ساأنه اأن يغر 

الو�سع«.

كوريا �ل�سمالية: �ملو�جهة
 مع كيم جونغ �أون

ال�سيناريوهات     ل يوجد نق�س يف 
ا�ستباكات  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  التي 
“ميكن  ال��ك��وري��ة.  �سبه اجل��زي��رة  يف 

اإىل �سراع  ان يتحول  وك��اد احل��ادث 
م��ف��ت��وح ب��ني م��و���س��ك��و واأن���ق���رة، قبل 
وير�سل  كرياءه  اأردوغ���ان  يبتلع  اأن 
ر�سالة اعتذار طويلة اإىل فالدمير 

بوتني بعد �ستة اأ�سهر.
ع�سكرياً،  خ��ط��اأ  اجل��ان��ب��ان  يخ�سى     
النووية.  ال��ق��وى  ب��ني  ت�����س��ع��ي��داً  ث��م 
وبناًء على طلب وا�سنطن، مت اإن�ساء 
ق��ن��اة ات�����س��ال يف اأوائ�����ل م���ار����س بني 
الرو�س والأمريكيني، من اأجل اإبالغ 
القوات  بتحركات  البع�س  بع�سهم 
ا�ستباكات  اأي  وت����ف����ادي  اخل����ط����رة، 
النظام  و�سع  و�سبق  اجلي�سني.  بني 
�سوريا  يف  نف�سه  الأمريكي  الرو�سي 
كانت  ع��ن��دم��ا   ،2015 ع����ام  م��ن��ذ 
داع�س،  تق�سف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

ورو�سيا اأعداء ب�سار الأ�سد.
املعلومات،  ت��ب��ادل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة     
اأي مناورة  يدقق الناتو عن كثب يف 
حمفوفة باملخاطر من قبل اجلي�س 
الرو�سي. “تعرف القيادات الع�سكرية 
الغربية كل �سيء يف الوقت الفعلي. 
الع�سكرية  التدريبات  يراقبون  انهم 
القوات  حت��رك��ات  اأو  ب��ي��الرو���س��ي��ا  يف 
الرو�سية بف�سل العديد من الأقمار 
مي�سيل،  ي��وه��ان  يو�سح  ال�سناعية، 
الدويل  املعهد  يف  الع�سكري  املحلل 
ل��ل��درا���س��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ال ان 
اأخرى  ���س��اح��ات  يف  الت�سعيد  خ��ط��ر 

 خطاأ فادح ومز�يد�ت
   يتوّقف م�سر احلرب اأحياًنا على 
“ تنفجر  التقدير.  يف  ب�سيط  خطاأ 
����س���واري���خ رو����س���ي���ة ع���ل���ى ب���ع���د 20 
البولندية،  احل���دود  م��ن  كيلومرًتا 
اأميلي  ت����وؤك����د  ج�������ًدا،  ق���ري���ب���ة  ف���ه���ي 
الدولية  العالقات  الباحثة يف  زميا، 
وم��وؤل��ف��ة ك��ت��اب ال��ن��ات��و )م���اذا اأعرف 
الفرن�سية،  اجلامعية  املن�سورات  ؟، 
�سيء  ل  اللحظة  تلك  يف   .)2021
ي��ف�����س��ل��ن��ا ع����ن ه���ج���وم رو�����س����ي على 
عواقب  م����ع  ال���ن���ات���و،  دول  اإح�������دى 
خالل  وم�����ن  حمتملة”.  وخ���ي���م���ة 
ا���س��ت��ه��داف م��رك��ز ت��دري��ب اأوك����راين 
ق���ري���ب ج������ًدا م����ن ب���ول���ن���دا يف 13 
مار�س، زادت رو�سيا من خطر وقوع 
خطاأ فادح واندلع حريق مع احللف 
الأط��ل�����س��ي.    »ع��ن��دم��ا ي��ك��ون لديك 
عدد كبر من اجلنود، والعديد من 
ال�سربات  م��ن  وال��ع��دي��د  الأ���س��ل��ح��ة، 
هي  م�سرتكة  م�ساحة  يف  الع�سكرية 
ف��اإن خطر حدوث  ال�سرقية،  اأوروب���ا 
يزيد  احل�����س��اب  اأو  التقييم  يف  خ��ط��اأ 
ي�سر  اأ�سعاف”،  ع�����س��رة  مب���ق���دار 

دبلوما�سي فرن�سي.
   ي�سع ك��ل م��ن ال��ن��ات��و ورو���س��ي��ا يف 
 ،2015 ع����ام  ���س��اب��ق��ة  اع��ت��ب��اره��م��ا 
عندما اأ�سقط اجلي�س الرتكي طائرة 
�سوريا.  من  بالقرب  رو�سية  مقاتلة 

اإذا  ال��ولي��ات املتحدة لإن��ق��اذ ت��اي��وان 
يعني  وه����ذا  ال�سني؟”،  ه��اج��م��ت��ه��ا 
ال�سغرة،  الهجوم على اجلزيرة  اأن 
مقاطعة  ب����ك����ني  ت���ع���ت���ره���ا  ال����ت����ي 
حمفوًفا  تخميًنا  يعد  مل  م��ت��م��ردة، 
باملخاطر. ويدرك التايوانيون ذلك: 
طائرة  حتّلق  اأن  دون  اأ�سبوع  مير  ل 
�سينية فوق منطقة حتديد دفاعهم 
امل��ا���س��ي، �سجلت  ال��ع��ام  اجل����وي. يف 
ي��ف�����س��ل��ه��ا م�سيق  ال���ت���ي  اجل����زي����رة، 
الر  ع���ن  ك��ي��ل��وم��رًتا   120 ب��ط��ول 
الرئي�سي، 969 غارة �سينية، اأي ما 
يقارب ثالثة اأ�سعاف ما كان عليه يف 
تخويف؟  مناورة  قبله.  ال��ذي  العام 
“بالن�سبة  ف��ق��ط.  لي�س  ول��ك��ن  ن��ع��م، 
باإعداد  ا  اأي�سً الأم��ر  يتعلق  لل�سني، 
واخ�����ت�����ب�����ار ال�������ق�������درات ال���دف���اع���ي���ة 
دو�ساتيل،  ماتيو  يو�سح  للجزيرة”، 
مدير برنامج اآ�سيا يف معهد مونتني، 
 :2022 “ال�سني عام  موؤلف كتاب 

اجلي�س يف قلب الرهانات«. 
للن�ساط  ال��ت��ك��ث��ي��ف  ه����ذا  اأن  ه���ل     
الع�سكري عالمة على هجوم و�سيك 
من جانب ال�سني، التي قد ت�ستفيد 
الدويل،  املجتمع  انتباه  حت���ّول  م��ن 

لتنفيذ م�سروع اإعادة التوحيد؟
   »ه����ذه ال��ف��ر���س��ي��ة ل��ي�����س��ت الأك���ر 
الق�سر،  امل�������دى  ع���ل���ى  ت���رج���ي���ًح���ا 
ي��دق��ق م��ات��ي��و دو���س��ات��ي��ل، لأن هناك 

ال�سعب  م���ن  وي��ب��ق��ى  ق��ائ��م��ا،  ي��ظ��ل 
القرار  �سانعي  بعقالنية  الإح��اط��ة 
الرو�س ونواياهم”. ان ممر �سوالكي، 
الذي يف�سل بيالرو�سيا عن املنطقة 
ال��رو���س��ي��ة ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��راد، جت��م��ع كل 
ف��م��ن��اورات رو�سيا يف بحر  امل��خ��اوف، 
البلطيق اأو البحر الأ�سود، ميكن اأن 
تنحرف يف اأي وقت، وت�سّبب ت�سعيدا 
ي�سعب دائما اخلروج منه. خا�سة اأن 
الكرملني يحّب ال�ستفزاز، وي�ستمر 
ال��غ��رب.  يف بداية  اخ��ت��ب��ار �سقف  يف 
مقاتلة  اأرب��ع طائرات  فاجاأت  الغزو، 
من  والأخطر  ال�سويد.  فوق  رو�سية 
ذل����ك، اأن����ه يف اأوائ�����ل م���ار����س، عرت 
طيار  ب��دون  رو�سية  ع�سكرية  طائرة 
اأن  الناتو قبل  اأع�ساء يف  ثالث دول 
تتحطم يف موقف لل�سيارات بالقرب 
م��ن زغ���رب، عا�سمة ك��روات��ي��ا. وهنا 
���ا، ت��ظ��اه��رت ق���ي���ادات الرك����ان  اأي�������سً
بتجاهل الق�سية، خوًفا من ا�ستعال 
احلريق، مما اأثار ا�ستياًء كبًرا لدى 
الغرب  ي��درك  الكرواتية.  ال�سلطات 
تكلفة الرد الع�سكري على مثل هذا 

احلادث.

تايو�ن: حرب، موؤجلة
ن�سرت  اأب����ري����ل،  ���س��ه��ر  ب���داي���ة  يف     
كونغ  ه���ون���غ  يف  ي���وم���ي���ة  ���س��ح��ي��ف��ة 
�ستتدخل  حًقا  “هل  رئي�سًيا:  عنواًنا 

توجيه �سربة رو�سية �إىل قاعدة ع�سكرية يف بولند�، �سيثري رد فعل �لأطل�سي

جر تر�ن�سني�سرتيا �إىل �حلرب، �سيناريو يرعب �أوروبا خطاأ ع�سكري �سيقود �إىل ت�سعيد بني �لقوى �لنووية

هل يجر احللف الطل�سي على التدخلكوريا ال�سمالية بوابة اخرى حلرب عاملية

هل تتو�سع احلرب اىل تران�سني�سرتيا؟

�لت�سعيد يف �سبه �جلزيرة �لكورية, يفتح �لباب لدو�مة جهنمية 
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•• عو��صم-وكاالت

من اأجل تنظيم اأكر عملية عبور 
واإ�سبانيا  امل��غ��رب  و�سع  ال��ع��امل،  يف 
التي   ،”2022 “مرحبا  ترتيبات 
تهم اأ�سا�سا عبور املغرتبني املغاربة 
باأوروبا، بعد توقف ل�سنتني ب�سبب 
الدبلوما�سية بني  كورونا والأزم��ة 

الرباط ومدريد.
التفاق  اململكتني  �سلطات  واأن��ه��ت 
لعملية  اللوج�ستية  ال�سروط  على 
خالل اجتماع  “مرحبا 2022”، 
يف الرباط اخلمي�س املا�سي للجنة 
التي  الإ�سبانية  املغربية  املختلطة 
الهجرة  م���دي���ر  ال������وايل  ت��راأ���س��ه��ا 
الداخلية  بوزارة  ومراقبة احلدود 
وزارة  ووك��ي��ل��ة  ال��������زروايل،  خ���ال���د 
اإيزابيل  الإ����س���ب���ان���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 

غويكوت�سيا.
واأك�����دت امل�����س��وؤول��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة اأنه 
“جرى اإنهاء التفاق على تفا�سيل 
جوانب  مبختلف  اخلا�سة  اخلطة 
اأن  م�����س��ي��ف��ة   ،”2022 م��رح��ب��ا 
هذه العملية “مثال على التن�سيق 
وفق  اجلوار”،  دول  ب���ني  اجل��ي��د 

بيان لل�سفارة الإ�سبانية.
واع����ت����رت غ��وي��ك��وت�����س��ي��ا اأن�����ه مع 
احل���رك���ة ال��ب��ح��ري��ة لأك����ر م���ن 3 
 700 ماليني �سخ�س واأك��ر من 
اأ�سهر،   3 م��دى  على  مركبة  األ���ف 

اللوج�ستية، كان التوقف يف اجتماع 
اللجنة املختلطة اأي�سا على كل ما 
يتعلق بتدابر الوقاية واليقظة يف 

�سوء ال�سياق الوبائي.
اأن  ي���ب���دو يف ه�����ذا الإط���������ار،  ل���ك���ن 
املغربية  ال�سلطات  ق��رار  ا�ستمرار 
����س���ل���ب���ي على  اخ����ت����ب����ار  ب����ف����ر�����س 
امل���غ���ارب���ة امل���غ���رتب���ني ي��ق��ل��ق��ه��م، اإذ 
�سي�سطدمون ب�سرط وجود اختبار 
�سلبي لفرو�س كورونا، الذي تبلغ 
ت��ك��ل��ف��ت��ه يف ج���ل ال�����دول اأزي�����د من 
دولرا(،   60 )ن��ح��و  دره���م   600
اأن مبلغ الختبارات  وهو ما يعني 
 4 م��ن  متكونة  متو�سطة  لعائلة 

اأفراد مثال مكلفة للغاية.
وي���������رى ال����ط����ب����ي����ب ال�����ب�����اح�����ث يف 
ال�سيا�سات والنظم ال�سحية الطيب 
اأن  املعقول جدا  “من  اأن  حم�سي، 
م��ط��ال��ب��ات بتخفيف  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
عر  وخ�سو�سا  ال�سفر  اإج����راءات 
ال�سلطات  ت����زال  ل  اإذ  ال���ط���ائ���رة، 
اللقاح  ب��ج��واز  امل�سافرين  تطالب 

واختبار �سلبي معا«.
يكون  اأن  ال��واج��ب  من  “كان  لهذا 
لأنه  اأ�سابيع،  منذ  التخفيف  ه��ذا 
والطبي  ال���وب���ائ���ي  اجل����ان����ب  م����ن 
امل���ت���وف���رة، لي�س  امل��ع��ط��ي��ات  وف����ق 
ا�ستمرار  ي���رر  اإط��الق��ا م��ا  ه��ن��اك 
والختبار  التلقيح  ج��واز  طلب  يف 
ح�سبما  ذاته”،  الآن  يف  ال�سلبي 

اأك��ر عملية عبور  “مرحبا”  تعد 
يف العامل، م�سددة على اأن التعاون 
مكن من اإجناح هذه العملية منذ 

عام 1986.

حت�سري ��ستثنائي
املختلطة  اللجنة  اج��ت��م��اع  خ���الل 
امل��غ��رب��ي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة، ات��ف��ق على 
خطة مهمة لالإبحار تتيح عرو�سا 
ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  بخ�سو�س 
امل�سافرين  ن��ق��ل  حل��رك��ة  ال��ي��وم��ي��ة 
وال����ع����رب����ات وال����ت����ن����اوب وال���رب���ط 

البحري.
التجارية  امل��الح��ة  م��دي��رة  وت��ق��ول 
ب����وزارة ال��ن��ق��ل اأم����ان ف��ت��ح اهلل، اإن 
عرفت  ال�سنة  ه��ذه  عبور  “عملية 
للظرف  نظرا  ا�ستثنائيا  حت�سرا 
ال�سطراري  وال��ت��وق��ف  ال��وب��ائ��ي، 
امل�سافرين  ل��ع��ب��ور  �سنتني  خ���الل 

عر البحر بني اإ�سبانيا واملغرب«.
وك�سفت فتح اهلل يف ت�سريح ملوقع 
“يف  اأن���ه  عربية”،  ن��ي��وز  ً“�سكاي 
�سياق حت�سني اخلدمات هذا العام، 
يف  للتذاكر  امل�سبق  احلجز  اعتمد 
ال��ب��ح��ري��ة املعنية  ك��اف��ة اخل��ط��وط 
ب��ع��م��ل��ي��ة ال����ع����ب����ور، مب�����ا يف ذل���ك 
اخلطني طنجة املتو�سط-اجلزيرة 
اخل�����������س�����راء، وط���ن���ج���ة امل���دي���ن���ة-
معرفة  ب���ه���دف  وذل������ك  ط���ري���ف���ة، 
واتخاذ  م�سبقا  امل�����س��اف��ري��ن  ع���دد 

ل�سمان  ال�����س��روري��ة  الإج�������راءات 
ان�����س��ي��اب��ي��ة و���س��ال���س��ة ال��ت��ن��ق��ل بني 

ال�سفتني«.
“يف  اأن����ه  ال��ن��ق��ل  وزارة  واأو���س��ح��ت 
اإطار عملية مرحبا 2022 عبئت 
32 �سفينة على جممل اخلطوط 
ال���ب���ح���ري���ة ال���ت���ي ت���رب���ط امل���وان���ئ 
ب��ن��ظ��رت��ه��ا يف ك����ل من  امل���غ���رب���ي���ة 
وذلك  واإيطاليا،  وفرن�سا  اإ�سبانيا 
األف   478 تناهز  اإجمالية  ب�سعة 
عر  ���س��ي��ارة،  األ���ف  و123  م�سافر 

571 رحلة اأ�سبوعية.
اأن  ب����ي����ان  يف  ال�������������وزارة  وذك����������رت 
اإ�سبانيا،  مع  البحرية  “اخلطوط 
ال��ت��ي مت��ث��ل 95 ب��امل��ائ��ة م��ن رواج 
مرحبا،  عملية  خ��الل  امل�سافرين 
�سفينة،   23 ت�����س��خ��ر  ���س��ت��ع��رف 
ل��ل��رك��اب على  ���س��ف��ي��ن��ة   14 م��ن��ه��ا 
املتو�سط- طنجة  الرئي�سي  اخلط 
اجل��زي��رة اخل�����س��راء، اإ���س��اف��ة اإىل 
�سفينتني �سيتم تخ�سي�سهما لنقل 

�ساحنات الب�سائع«.
من  �ستمكن  ال�����س��ف��ن  ه���ذه  و”كل 
ب�سعة  ي��وم��ي��ة،  رح��ل��ة   47 ت��وف��ر 
األف  األف م�سافر و11   40 تناهز 
باملائة   4 ق��دره��ا  ب���زي���ادة  ���س��ي��ارة، 

مقارنة مع �سنة 2019«.

تخفيف �لإجر�ء�ت
اجل����وان����ب  ه�����ذه  ك����ل  ج����ان����ب  اإىل 

•• �لقاهرة-وكاالت

اأن  اع���ت���ر حم���ل���ل���ون ع�������س���ك���ري���ون 
اأحبطه  ال����ذي  الإره���اب���ي  ال��ه��ج��وم 
اجل���ي�������س امل���������س����ري ع���ل���ى اإح������دى 
�سرق  مبنطقة  املياه  رف��ع  حمطات 
ال��ق��ن��اة يف غ���رب ���س��ي��ن��اء، ي��اأت��ي رًدا 
الإرهابية على حملة  العنا�سر  من 
العنا�سر  �سد  ال��وا���س��ع��ة  التطهر 
التنمية  عمليات  وجن��اح  املتطرفة، 
والإعمار ب�سكل لفت خالل الفرتة 
الع�سكري  املتحدث  وكان  الأخ��رة. 
امل�����س��ري ق���د ق���ال ي���وم الأح�����د، اإن 
التكفرية  العنا�سر  من  جمموعة 
ق��ام��ت ب��ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ن��ق��ط��ة رفع 
ال�ستباك  ومت  �سيناء،  بغرب  مياه 
والت�سدي لها من العنا�سر املكلفة 
عن  اأ�سفر  مما  النقطة،  يف  بالعمل 
امقتل �سابط و10 جنود، واإ�سابة 
5 اأفراد. وجتري مطاردة العنا�سر 
اإحدى  يف  وحما�سرتهم  الإرهابية 
املناطق املنعزلة يف �سيناء، يف الوقت 
الذي اأكدت القوات امل�سلحة امل�سرية 
على  الق�ساء  يف  جهودها  ا�ستمرار 

الإرهاب واقتالع جذوره.
الهجوم،  م����ن  واح������د  ي�����وم  وب���ع���د 
تراأ�س الرئي�س امل�سري عبد الفتاح 
ال�سي�سي، اجتماعا للمجل�س الأعلى 

للقوات امل�سلحة.

 عمليات تنمية
ال�ستطالع  ج���ه���از  رئ��ي�����س  ي���ق���ول 

الأ�سبق وامل�ست�سار باأكادميية نا�سر 
ن�سر  ال��ل��واء  م�سر،  يف  الع�سكرية 
“�سكاي  �سامل، يف ت�سريحات ملوقع 
اإن الهجوم الإرهابي  نيوز عربية”، 
امل�سبوقة  النجاحات غر  ياأتي بعد 
يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  حققتها  ال��ت��ي 
املا�سية،  ال�����س��ه��ور  خ����الل  ���س��ي��ن��اء 
املتطرفة،  العنا�سر  بتطهرها من 
ب�سورة  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 

كبرة.
واأ�ساف �سامل اأنه “لأول مرة تتخذ 
م�سر قرارا باإعمار �سيناء يف وجود 
ال�سكان، لأن امل�سكلة كانت دائما يف 
ال��ف��راغ ال�����س��ك��اين، وب��ال��ت��ايل جرى 
لعمليات  جنيه  مليار   700 ر�سد 
اأنفاق   5 ببناء  امل�ستمرة،  التنمية 
لإنهاء الف�سل بني �سيناء والوادي، 
جنبا اإىل جنب مع اجل�سور الثابتة 
واملتحركة، مع ا�ست�سالح اأكر من 
ف��دان ومترير مليوين  األ��ف   500
امل��ي��اه يوميا تعر  م��رت مكعب م��ن 

لري هذه الأر�س امل�ست�سلحة«.
التنموية  امل�سروعات  اأن تلك  وتابع 
ت��ق��ف ح��ج��ر ع����رة ���س��د الأه�����داف 
ت�سبح  اأن  تريد  التي  ال�ستعمارية 
على  م�سدًدا  اإره��اب��ي��اً،  وك���ًرا  �سيناء 
بعد  ب������داأت  ال��ت��ع��م��ر  ع��م��ل��ي��ات  اأن 
“�سيناء  الع�سكرية  العملية  جن��اح 
2018” يف الق�ساء على اأكر من 

�ساأنه اأن ي�سجع جزءا كبرا من 3 
املهجر  ون�سف مغربي يف  ماليني 
ل����زي����ارة ال���ب���ل���د، ك��م��ا ك���ان���ت تفعل 
وال�سيا�سة”،  ك��ورون��ا  ح��ل��ول  ق��ب��ل 
اأ�ستاذ  ويتوقع  ذاته.  املتحدث  وفق 
مغاربة  رق��م  “يكون  اأن  القت�ساد 
���س��ي��زورون اململكة  ال��ذي��ن  اخل���ارج 
اأكر بكثر مما �سجل  ال�سنة  هذه 

خالل ال�سنتني املا�سيتني«.
 “ اأن  اإىل  ال�������س���دي���ق���ي  وخ���ل�������س 
لالقت�ساد  حمفز  ع��ام��ل  اجل��ال��ي��ة 
اأر�������س  ب���ت���واج���ده���ا يف  ال����وط����ن����ي 
ال�ستهالك  خ���الل  م���ن  ال���وط���ن، 
النوعي الذي متار�سه، وكذلك من 
التي  ال�ستثمارات  جمموع  خ��الل 

تقوم بها«.

مليون  باإجمايل  �سيناء  يف  جديدة 
ا�ستهداف  ف����اإن  ول���ذل���ك  م���واط���ن، 
حم��ط��ة امل���ي���اه وق����وة ت��اأم��ي��ن��ه��ا، هو 
امل�سرية  الدولة  لتوجه  ا�ستهداف 

اجلاد يف تنمية �سيناء.
ال�س������وؤون  يف  ال���ب���اح���ث  ول����ف����ت 
الهج�������وم  ه������ذا  اأن  اإىل  الع�سكرية 
ي���اأت���ي ت��زام��ًن��ا م���ع م���ا ت��ت��ع��ر���س له 
ال�����دول�����ة امل�������س���ري���ة ل�����واح�����دة من 
النف�سية  احل�����رب  م���وج���ات  اأك�����ر 
واملعلوماتية التي ت�سنها اجلماعات 
جماعة  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  الإره����اب����ي����ة 
الإخوان، بهدف ا�ستغالل تداعيات 
العاملية  الق����ت���������س����ادي����ة  الأزم����������ة 
م�سرية  اأزم���ة  كونها  يف  وح�سرها 

فقط..
 وم���ن ث��م ب���دء م��وج��ة ج��دي��دة من 
الت�سكيك يف جهود الدولة للتنمية، 
وعادة ما ت�ستغل العنا�سر التكفرية 
لت�سن  ال�سحن  م��ن  ال��ظ��روف  ه��ذه 
هجمات ت�ستهدف من خاللها اأوًل 
النيل من معنويات الأمة امل�سرية، 
لكنها �سرعان ما تف�سل اأمام يقظة 

الوعي امل�سري.
واأكد اأن الدولة امل�سرية جنحت يف 
و�سل  الإرهابية  اجلماعات  حتجيم 
م�سروعات  ت��ع��ط��ي��ل  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة امل�����س��ت��دام��ة، اأو 
اأدوات �ساغطة  قدرتها على فر�س 
حتجيم  يف  اأم�������اًل  ال���ق���اه���رة  ع���ل���ى 
الإقليمي  ونفوذها  ن�ساطها  حركة 

والدويل.

ي�سيف حم�سي ملوقع “�سكاي نيوز 
عربية«.

ال�سيا�سات  يف  ال��ب��اح��ث  واأو�����س����ح 
“الدول  اأن  ال�����س��ح��ي��ة،  وال��ن��ظ��م 
ت�سدد يف جمموعة من الإجراءات 
ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل��دي��ه��ا ت��خ��وف من 
ال�سحية،  املنظومة  على  ال�سغط 

وتف�سي الوباء ب�سكل �سريع«.
ك���م���ا اع����ت����ر امل���������س����در ذات���������ه، اأن 
بجواز  وال�سياح  املغاربة  “مطالبة 
ال�����س��ف��ر والخ���ت���ب���ار ال�����س��ل��ب��ي معا، 
ق��د ي��ح��رم م��غ��ارب��ة اخل���ارج الذين 
ال�سيفية  ل��ع��ط��ل��ت��ه��م  ي��خ��ط��ط��ون 
وعائالتهم”،  ب��ل��ده��م  زي����ارة  م��ن 
الإع���الن  يف  “الإ�سراع  اإىل  داع��ي��ا 
عن تخفيف الإجراءات يف املطارات 

ع��ل��ى غ����رار م���ا ه���و م��ع��م��ول ب���ه يف 
املوانئ«.

�جلالية حمفزة لالقت�ساد
وم��ن ���س��اأن ع���ودة ال��رب��ط البحري 
واإ�سبانيا  املغرب  بني  للم�سافرين 
لعبور  م��رح��ب��ا  عملية  وا���س��ت��ئ��ن��اف 
م��غ��ارب��ة اخل����ارج ب��اخل�����س��و���س، اأن 
على  اإيجابية  انعكا�سات  لها  تكون 

اململكتني.
اأ�ستاذ  ي���ذك���ر  الإط���������ار  ه�����ذا  ويف 
امللك  ع���ب���د  ب��ج��ام��ع��ة  الق���ت�������س���اد 
الرحمن  عبد  طنجة  يف  ال�سعدي 
امل�ستوى  “على  اأن����ه  ال�����س��دي��ق��ي، 
الإ�سباين الكل يعرف معاناة جهة 
التوايل  ع��ل��ى  ل�سنتني  الأن��دل�����س 

بفعل تداعيات كورونا والأزمة بني 
الرباط ومدريد«. وتابع ال�سديقي 
نيوز  “�سكاي  ات�سال مع موقع  يف 
قدرت  “اخل�سائر  اأن  عربية”، 
يف اجل��ان��ب الإ���س��ب��اين ب��اأك��ر من 
مليار دولر، من دون احلديث عن 
ت�سببت  التي  الأزم��ات الجتماعية 
القت�سادية،  الأزم�����ة  ه���ذه  ف��ي��ه��ا 
الأن�سطة  م��ن  جمموعة  لرت��ب��اط 
بحركية  الإ����س���ب���اين  اجل���ان���ب  يف 
املغرب،  اجت��اه  يف  املغربية  اجلالية 

اأو يف اجتاه بلد ال�ستقرار«.
�سي�ستفيد  ب��دوره  “املغرب  اأن  كما 
فتح  اأن  اإذ  ال��ع��م��ل��ي��ة،  م���ن  ك��ذل��ك 
اجلنوب  ب���ني  ال��ب��ح��ري��ة  امل����م����رات 
الإ���س��ب��اين وال�����س��م��ال امل��غ��رب��ي من 

تزال هناك بع�س اخلاليا النائمة، 
لتلك  ل���ي�������س جن����اح����ا  ه������ذا  ل���ك���ن 
ت�����س��ر وفق  ال��ع��ن��ا���س��ر، لأن م�����س��ر 
ا�سرتاتيجية مرنة ملواجهة الإرهاب 
م�ستمًرا  ت����ط����وًرا  ت�����س��ه��د  وال����ت����ي 
وبالتايل  ���س��وره،  كل  على  للق�ساء 
من املنتظر اأن تكون خطة املواجهة 

الإرهابية  العنا�سر  من  باملئة   95
ل��ه��ا، وجتفيف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 

منابع متويلها.
و����س���دد ع��ل��ى اأن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة لن 
امل�سلحة  القوات  حُتبط من عزمية 
يف ت��ط��ه��ر ���س��ي��ن��اء ب��ال��ك��ام��ل من 
“ما  متابًعا:  الإره��اب��ي��ة،  العنا�سر 

اأكر قوة يف الفرتة املقبلة«.
امل�سري  الع�سكري  اخل��ب��ر  واأ���س��ار 
امل�سري  ال��رئ��ي�����س  اج��ت��م��اع  اأن  اإىل 
م�����ع امل���ج���ل�������س الأع������ل������ى ل���ل���ق���وات 
امل�سلحة ياأتي لالطالع على تقدير 
التي  ال�����ق�����رارات  وات����خ����اذ  امل���وق���ف 
الأهداف  حتقيق  ا�ستمرار  ت�سمن 

اأي  ومنع  �سيناء  واإعمار  الع�سكرية 
اأطماع فيها.

هز�ئم متالحقة
املتخ�س�س  ال��ب��اح��ث  ي���رى  ب����دوره، 
والأمنية  الع�س�������كرية  ال�سوؤون  يف 
العنا�سر  اأن  ح���������س����ن،  حم����م����د 

ُمنيت  �س������يناء  يف  ال��ت��ك��ف��ري�����������������ة 
املا�سية،  ال���ف���رتة  خ����الل  ب��ه�����زائ��م 
ال�سياق  ع���ن  م��ع��زل  يف  واأ���س��ب��ح��ت 
الإرهابي�ة  للن�س������اطات  التكتيكي 
ق������وات  جن��ح��ت  اإذ  الإق���ل���ي���م،  يف 
اجلي�س امل�سري يف ح�سر العنا�سر 
وحرمانه������ا  �سيق�����ة  جي���وب  يف 
وتوجيه  الآم��ن�����������������������ة  امل������الذات  م���ن 
خ����الل  ل��ه��ا  ال��ن��وع��ي��ة  ال�����س��رب��ات 

الفرتة املا�سية.
ت�سريحات  يف  ح�������س���ن  واأ������س�����اف 
اأنَّ العملية  ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
تعد  �سيناء  الأخ����رة يف  الإره��اب��ي��ة 
�سنوات،   5 منذ  نوعها  من  الأوىل 
ا���س��ت��ه��داف حم��ط��ة لرفع  اإذ ج���رى 
امل���ي���اه ���س��رق ال��ق��ن��اة، وه���ي حمطة 
خم�س�سة  حمطة   18 �سمن  م��ن 
ال�ست�سالح  م�����س��روع��ات  خل��دم��ة 
ت�ستهدف  والتي  �سيناء  يف  الزراعي 
األف   560 زراع��ة وا�ست�سالح نحو 
هذا  حتقيق  م��ن  وللتمكن  ف����دان، 
املياه  اإي�����س��ال  اأول  ينبغي  ال��ه��دف 
للمعاجلة  البقر  بحر  حمطة  م��ن 
الزراعي؛  ال�����س��رف  مل��ي��اه  الثالثية 

اإىل �سيناء.
ال�ست�سالح  م�سروع  اأن  اإىل  ولفت 
ال���زراع���ي يف ���س��ي��ن��اء ي��ع��د الأه����م يف 
امل�ستدامة  التنمية  م�ساريع  قاطرة 
�سكانية  جتمعات  يخلق  لأن���ه  ب��ه��ا، 

بعد توقف ل�سنتني ب�سبب كورونا و�لأزمة �لدبلوما�سية 

�ملغرب و�إ�سبانيا ي�ستاأنفان »�أكرب عملية عبور يف �لعامل«

 زيلين�سكي: لن ندع رو�سيا »ت�ستاأثر بالنت�سار« على �لنازية 
•• كييف-�أ ف ب

بالده  اأن  زيلين�سكي  فولودمير  الأوك���راين  الرئي�س  اأعلن 
العام  النازية” يف  “ت�ستاأثر بالنت�سار على  لن تدع رو�سيا 
�سخما  ع�سكريا  عر�سا  رو�سيا  تنظم  وق��ت  يف   ،1945

احتفال بذكرى النت�سار يف احلرب العاملية الثانية.
يف  ما�سيا  فيها  يظهر  فيديو  ر���س��ال��ة  يف  زيلين�سكي  وق���ال 
باأ�سالفنا  نعتز  “نحن  كييف  العا�سمة  يف  املركزية  اجل��ادة 
التحالف  اإط��ار  اأخ��رى يف  �سعوب  النازية مع  الذين هزموا 
�سد هيتلر” م�سيفا “انت�سرنا اآنذاك و�سننت�سر الآن” يف 
اإ�سارة اإىل الهجوم الذي ت�سنه رو�سيا على اأوكرانيا منذ 24 

�سباط/فراير.

ن��ع��دل ع��ن الحتفال  ي��ران��ا  ب���اأن  ك��ان يحلم  “عدونا  وت��اب��ع 
لإعطاء  النازيني  على  وبالنت�سار  اأيار/مايو  من  بالتا�سع 

فر�سة لتعبر +اجتثاث النازية+«.
ذكرها  ال��ت��ي  الرئي�سية  احل��ج��ة  ه��ي  النازية”  و”اجتثاث 

الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني لترير غزو اأوكرانيا.
وتنظم مو�سكو عر�سا ع�سكريا �سخما يف ال�ساحة احلمراء 
يف ذكرى النت�سار على اأملانيا النازية التي حتتفل بها رو�سيا 

يف التا�سع من اأيار/مايو.
النازية  الأوك���ران���ي���ني  م��الي��ني  “كافح  زيلين�سكي  وق����ال 
من  النازيني  ط���ردوا  لوغان�سك،  م��ن  النازيني  ط���ردوا   ...
وبرديان�سك  وميليتوبول  خ��ر���س��ون  ح���رروا  دونيت�سك، 
و�سيمفروبول  يالطا  من  النازيني  ط��ردوا  املحتلني،  من 

وكرت�س ومن كامل القرم، حرروا ماريوبول من النازيني”، 
القوات  التي حتتلها  اأوك��ران��ي��ا  وج��ن��وب  �سرق  م��دن  م��ع��ددا 
الرو�سية حاليا ومدن �سبه جزيرة القرم التي �سمتها رو�سيا 

عام 2014.
وتابع “هم طردوا النازيني من كامل اأنحاء اأوكرانيا، لكن 
متنحنا  خا�سة،  ب�سورة  تلهمنا  ال��ي��وم  ذكرتها  التي  امل��دن 

اإميانا باأننا �سنطرد املحتلني من اأر�سنا«.
النازيني، نحن نقاتل من  “يف يوم النت�سار على  اأن  واأك��د 
اأجل انت�سار اآخر، الطريق اإىل هذا النت�سار طويل لكن ل 
ي�ساورنا اأدنى �سّك يف انت�سارنا” م�سيفا “انت�سرنا اآنذاك، 

و�سننت�سر الآن«.
وختم “قريبا جدا �ستحتفل اوكرانيا بيومي ن�سر«.

  �سنغهاي ت�سجل 11 وفاة جديدة بكوفيد 
•• �صنغهاي-رويرتز

ال�سينية  اإن مدينة �سنغهاي  اأم�س الثنني  قالت احلكومة املحلية يف بيان 
ارتفاعا  اأي���ار،  مايو  من  الثامن  يف  بكوفيد-19  جديدة  وف��اة   11 �سجلت 
من 8 يف اليوم ال�سابق. كما �سجلت املدينة 3625 اإ�سابة حملية جديدة 
بفرو�س كورونا بدون اأعرا�س يف الثامن من مايو اأيار، مقابل 3760 يف 
اليوم ال�سابق. وبلغ عدد الإ�سابات املوؤكدة التي ظهرت عليها اأعرا�س 322، 

ارتفاعا من 215 يف اليوم ال�سابق.
من جهة اأخرى قال التلفزيون الر�سمي اإن العا�سمة ال�سينية بكني �سجلت 
33 اإ�سابة جديدة بكوفيد-19 ظهرت عليها اأعرا�س يف الثامن من مايو 

اأيار، انخفا�سا من 44 يف اليوم ال�سابق.
اإ�سابة بال   16 اأي�سا  اإن املدينة �سجلت  وقالت جلنة ال�سحة ببلدية بكني 

اأعرا�س انخفا�سا من 18 يف اليوم ال�سابق.
 

بعد »�لإعمار �لكبري«.. ماذ� ي�ستهدف �لهجوم �لإرهابي يف �سيناء؟

�حل�سد على �ل�سفة �ل�سرقية للناتو... هل يجعل �أوروبا �أكرث �أمانًا؟
•• لندن-وكاالت

احل���دود   2 ت�سالينجر  ط����راز  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ة  دب���اب���ات  جت���وب 
الفرن�سية  ال��ن��خ��ب��ة  ق����وات  م���ن  وي���راق���ب ج��ن��ود  ال��ب��ول��ن��دي��ة، 
بطاريات  وتر�سد  الأ���س��ود.  البحر  على  الرومانية  ال�سواحل 
�سلوفاكيا. وتعرت�س مقاتالت  ال�سماء فوق  اأمريكية  �سواريخ 
اإف-35 ط��ائ��رات رو���س��ي��ة جمهولة قرب  ن��روج��ي��ة م��ن ط���راز 

�سواحل فنلندا.
الأع�ساء يف  ال��دول  اأوكرانيا، عمدت  احل��رب يف  ت�ستعر  وبينما 
الأهم  اجلماعي  النت�سار  اإط���الق  اإىل  الأطل�سي  �سمال  حلف 
والأ�سرع يف التاريخ احلديث لأوروبا، وهي حالة تاأهب وجاهزية 

اأقل من احلرب، لكنها  ل حتدث عادة يف اأوقات ال�سلم.
وكتب هري فوي يف �سحيفة “فاينن�سال تاميز” الريطانية، 
اأوروب��ا وحلف �سمال  اأع��اد  اأن غزو فالدمير بوتني لأوكرانيا، 

الأطل�سي اإىل �سيناريو اعتقد كثرون اأنه بات من املا�سي.
وللتكيف بعد الإن�سحاب املخزي من اأفغان�ستان وو�سط خالفات 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، خ�س�س  ع��ل��ى دوره يف  الأوروب����ي����ني  ب��ني احل��ل��ف��اء 
التحالف �سنة 2022، لإعادة التحفيز واللحاق بركب التحول 
ال�سني.  ت�سكله  الذي  التهديد  ومواجهة  اآ�سيا  نحو  الأمريكي 

لكن يف غ�سون اأ�سابيع قليلة، �ساغ احللف م�ستوى غر م�سبوق 
من الوحدة رداً على اخل�سم التقليدي،  مو�سكو.

اليوم، تبدو اأوروبا ال�سرقية اأكر ع�سكرة من اأي وقت منذ ذروة 
احلرب الباردة. وجمدداً، تتواجه القوى الكرى امل�سلحة نووياً 

على مدى امل�ساحة املمتدة بني البلطيق والبحر الأ�سود.
ويف الوقت نف�سه، مزقت معاهدة ال�سواريخ التي يرتاوح مداها 
املفتوحة،  ال�سماوات  وات��ف��اق  كيلومرتاً،   5500 500و  بني 
طلعات  بت�سير  الطل�سي  �سمال  وحلف  لرو�سيا  ي�سمح  ال��ذي 

ا�ستك�سافية فوق املواقع الع�سكرية للجانبني.
والأمر نف�سه ين�سحب على الت�سالت وقنوات خف�س الت�سعيد 

بني مو�سكو والعوا�سم الغربية.
واحل�سيلة، قارة تنت�سر فيها الأ�سلحة، واجلنود يف حالة تاأهب 
وفرت  التي  الأم���ان  ق��ن��وات  دون  لكن  ع��ق��ود،  منذ  ت�سهدها  مل 
�سمانات اإبان احلرب الباردة، وبذلك ت�سحي اأوروبا اأقل اأماناً 

اليوم، من اأي وقت منذ 1945.
الأطل�سية يف حماية  ت�ساوؤًل عن جن��اح احل�سود  اأث��ار  ما  وه��ذا 

اأوروبا، اأو يف تاأجيج و�سع متوتر اأ�ساًل.
ينظر الرئي�س الرو�سي ينظر اإىل هذه اخلطوات على اأنها توؤدي 

اإىل و�سع خطر، ما يرر هجومه على كييف.

 •• هافانا-�أ ف ب

دعا الرئي�س املك�سيكي اأندري�س مانويل لوبيز اأوب��رادور اإىل 
الأمركّية على كوبا، وذلك يف ختام جولة  العقوبات  اإنهاء 
لغواتيمال  زي���ارات  و�سملت  الهجرة  ق�سّية  على  رّك���زت  ل��ه 

وهندورا�س وال�سلفادور وبليز.
ودعا لوبيز اأوبرادور خالل هذه اجلولة، 
الوليات املتحدة التي يّتجه اإليها كثر 
امل�����س��اع��دة يف حّل  اإىل  امل��ه��اج��ري��ن،  م��ن 
ُتغّذي  ال���ت���ي  الق���ت�������س���ادّي���ة  امل�����س��ك��الت 

موجات الهجرة.
عملّيات  يف  ت�������س���ارًع���ا  ك���وب���ا  و����س���ه���دت 
األًفا   78 م��ن  اأك����ر  و���س��ل  اإذ  ال���ن���زوح، 
املتحدة  ال���ولي���ات  اإىل  م��واط��ن��ي��ه��ا  م��ن 
ال��ف��رتة م��ن ت�سرين  امل��ك�����س��ي��ك يف  ع��ر 
اآذار/مار�س  اإىل   2021 الأّول/اأكتوبر 
اجلمارك  لبيانات  وفًقا  العام،  ه��ذا  من 
الأم��رك��ّي��ة. وت��اأّج��ج��ت ال��ه��ج��رة ب�سبب 
اجلزيرة  ت�سهدها  اقت�سادّية  اأزمة  اأ�سواأ 

ال�سيوعّية منذ نحو ثالثة عقود، والتي ُتلقي باللوم يف جزء 

كبر منها على �سّتة عقود من العقوبات الأمركّية التي مّت 
ت�سديدها يف عهد الرئي�س الأمركي ال�سابق دونالد ترامب. 
وقال لوبيز اأوبرادور الأحد اإّنه �سيبقى على اإ�سراره لناحية 
اأن ترفع الوليات املتحدة ما و�سفه باحل�سار املفرو�س على 
اجلزيرة. واعتر الرئي�س املك�سيكي خالل جولته اأّن الهجرة 
“نتيجة  ه���ي  ال��الت��ي��ن��ّي��ة  اأم���رك���ا  م���ن 
وقال يف  الظروف ال�سعبة يف بلداننا”. 
الالتينية  اأمركا  “اإرادة  اإّن  هندورا�س 
اإىل  ا  اأي�سً لي�ست كافية. نحن يف حاجة 
منخرطًة  املتحدة  ال��ولي��ات  ُت�سبح  اأن 
ا،  بو�سوح يف حّل م�سكلة توؤّثر عليها اأي�سً
م�����س��اري��ع توفر  ُت�����س��اه��م يف مت��وي��ل  واأن 
فر�س عمل«.كما �سّدد الزعيم املك�سيكي 
على اأّن كّل دول املنطقة يجب اأن تكون 
قادرة على امل�ساركة يف قّمة الأمركيَتني 
التي ُتعقد يف لو�س اأجنل�س يف حزيران/

ونيكاراغوا  كوبا  دع��وة  تتّم  ومل  يونيو. 
الرئي�س  ال��ق��ّم��ة.وق��ال  اإىل  وف��ن��زوي��ال 
“عدم  �سي�سّر على  اإّنه  الأحد  املك�سيكي 

ا�ستبعاد اأّي دولة يف الأمركّيَتني” من القّمة.

توجيه  باحتمال  تهديداته  بوتني  �سعد  املا�سية،  الأي���ام  ويف 
اإىل  ت��وؤدي  وه��ي خطوة قد  الأطل�سي،  اأع�ساء يف  ل��دول  �سربة 
املتبادل  الدفاع  عن  احللف  ميثاق  من  اخلام�س  البند  تفعيل 

بني الأع�ساء، وبالتايل الت�سبب يف حرب عاملية.
بالوكالة  وباحلرب  بالرتهيب  احللف  اتهم  اأن  لبوتني  و�سبق 

�سده يف اأوكرانيا عر اإمدادات اأ�سلحة مبليارات الدولرات.
ويقول الأطل�سي اإنه ل خيار لديه غر تعزيز انت�ساره يف �سرق 
اأوروبا. ويت�ساءل الأدمرال روب بوير رئي�س اللجنة الع�سكرية 
اإذا  اآمناً  اإن��ه لن يكون  اأم��ان��اً؟ ح�سناً،  اأك��ر  “هل الأم��ر  للحلف 
وموثوقني،  اأقوياء  نكن  مل  “اإذا  وي�سيف  وجودنا”.  نعزز  مل 

�سيكون الو�سع اأكر خطورة«.
اأوروب��ا حتت الأم��رة املبا�سرة  األ��ف جندي يف �سرق   40 ينت�سر 

لالأطل�سي، اأي اأكر بع�سر مرات مما كان عليه قبل الغزو.
اأكر  اأي  اأطل�سية،  قتالية  جمموعات  الآن  دول   8 وت�ست�سيف 
مبرتني مما كان عليه قبل الغزو. كما اأن�سئت قوة رد �سريع من 
منذ  الأوىل  للمرة  اجلماعي  الدفاع  با�سم  جندي  اآلف  ع�سرة 
تاأ�سي�س احللف. وقال بوير اإن “الرو�س ي�سدقون الهراء الذي 
ملهاجمة  جيداً  اأنف�سهم  �سيعدون  اأوكرانيا..هم  عن  به  يدلون 

الأطل�سي..ل اأعتقد اأن من احلكمة التقليل من قدراتهم«.

 �لرئي�س �ملك�سيكي يدعو �إىل �إنهاء �لعقوبات �لأمريكية على كوبا 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-و�م: 

للرماية  الإم�����ارات  احت���اد  ي�ستعد 
ل��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات م���ع ع����دد من 
الفرتة  خ��الل  احلكومية  اجل��ه��ات 
امل��ق��ب��ل��ة م���ن اأج����ل ت��و���س��ي��ع قاعدة 
خمتلف  يف  ال���ري���ا����س���ي  ال��ن�����س��اط 
املزيد  ب��ال��دول��ة و ج���ذب  الأن���دي���ة 
خا�سة  اجل��������دد،  ال���الع���ب���ني  م����ن 
اعدادهم  اأج���ل  م��ن  النا�سئني  م��ن 
امل�ستقبل  يف  لأبطال  ن��واه  ليكونوا 
هند  واأك���دت  الوطنية.  ملنتخباتنا 

لالحتاد  ال��ع��ام  الأم���ني  احلو�سني 
اأنباء  " وك���ال���ة  ل����  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
الإمارات" / وام/ اأن احتاد الرماية 
ب��رئ��ا���س��ة ال�����س��ي��خ اأح��م��د ب��ن ح�سر 
حتى  ج����اه����دا  ي��ع��م��ل  م���ك���ت���وم  اآل 
اب����راز  ك��ب��ر يف  ل��ل��ع��ب��ة دور  ي���ك���ون 
الإماراتية،  ال��ري��ا���س��ة  اإي��ج��اب��ي��ات 
التتويج،  من�سات  ع��ل��ى  وو���س��ع��ه��ا 
الرجال  يف  ���س��واء  ال��ف��ئ��ات  ملختلف 
فئات  ال�سيدات، وكذلك جلميع  اأو 
املراحل ال�سنية. وقالت اإنه �سيكون 
دور  الرماية  يف  الن�سائي  للعن�سر 

وذلك  املقبلة،  الفرتة  خالل  كبر 
من خالل اخلطط والرامج التي 
لها  العري�سة  اخلطوط  و�سع  مت 
م��ن اأج����ل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، والتي 
تتمثل يف ا�ستقطاب لعبني نا�سئني 
وت��ن��م��ي��ة م��واه��ب��ه��م وق���درات���ه���م يف 
ال��ع��دي��د من  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  اللعبة 
ال��دول��ة خ��ا���س��ة وزارة  اجل��ه��ات يف 
وموؤ�س�سة  وال���ت���ع���ل���ي���م،  ال���رتب���ي���ة 
الإمارات للتعليم املدر�سي، لتو�سيع 
قاعدة انت�سار اللعبة يف املدار�س". 
وجود  اأن  اإىل  احلو�سني  اأ���س��ارت  و 

راأ�س  على  ح�سر  بن  اأحمد  ال�سيخ 
احت����اد الإم������ارات ل��ل��رم��اي��ة يعطي 
ل��ل��ج��م��ي��ع دف���ع���ة ك���ب���رة م���ن اأج���ل 
حتقيق املزيد من الإجنازات خالل 
م��ن خالل  وذل���ك  املقبلة،  ال��ف��رتة 
التطويرية  ال��رام��ج  م��ن  العديد 
والأه����������م م�����ن ذل������ك ال����س���ت���ف���ادة 
ريا�سة  يف  ال��ط��وي��ل��ة  خ��رت��ه  م���ن 
اأوملبي  رام  واأن���ه  خا�سة  ال��رم��اي��ة، 
وبالتايل �ستكون الفائدة م�ساعفة 
من اأجل عملية التطوير للعبة. و 
بطل  جتهيز  باإمكانية  يتعلق  فيما 

ال��ت��اأه��ل للدورة  اأج����ل  اأومل���ب���ي م��ن 
" بداأنا  احل��و���س��ن��ي:  ق��ال��ت  املقبلة 
النا�سئني  الالعبني  على  الرتكيز 
وخ��ط��ط��ن��ا ط��م��وح��ة وك���ب���رة من 
للتاأهل  لع����ب����ني  جت���ه���ي���ز  اأج�������ل 
قادمة،  اأوملبية  دورات  وامل�ساركة يف 
اأقرب  يف  التاأهل  يكون  اأن  ونتمنى 
جمموعة  لدينا  واأن  خا�سة  وق��ت 
نعمل  ال�����الع�����ب�����ني  م������ن  مم�����ي�����زة 
اأف�سل".  ب�����س��ك��ل  اإع����داداه����م  ع��ل��ى 
للم�ساركة  وبالن�سبة لال�ستعدادات 
التي  اخلليجية  الأل���ع���اب  دورة  يف 

اجلاري  ال�سهر  الكويت  يف  �ستقام 
اأمت  اأن الحت����اد  اأك����دت احل��و���س��ن��ي 
الدورة  يف  للم�ساركة  ا�ستعداداته 
وذل����ك م���ن خ���الل اخ��ت��ي��ار ثالثة 
قائمة  ���س��م��ن  ���س��ي�����س��ارك��ون  رم�����اة 
اثنني من  اإىل  بالإ�سافة  املنتخب، 
فردي،  ب�سكل  �سي�ساركان  ال��رم��اة 
وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية 
املا�سية  ال���ف���رتة  خ���الل  ب���الحت���اد 
وال���ت���ي ج�����اءت ب���ن���اء ع��ل��ى حتديد 
م�����س��ت��وي��ات ع���دد م��ن ال���رم���اة على 
للفرو�سية  ال��ع��ني  ن����ادي  م��ي��ادي��ن 

والرماية واجلولف يف �سهر مار�س 
ت��واج��ده��ا كنائب  ع���ن  و  امل��ا���س��ي. 
ال�سارقة  ل���ن���ادي  ال���ع���ام  ل��ل��م��دي��ر 
امل������راأة ودوره������ا يف دعم  ل��ري��ا���س��ة 
اأك����دت احلو�سني  ال���ن���ادي  لع��ب��ات 
ت�سعى جاهدة لال�ستفادة من  اأنها 
ه��ذا الأم��ر يف دع��م لعبات النادي 
وك�سف  م�����س��ت��وي��ات��ه��ن  وت���ط���وي���ر 
املوهوبات  ال��الع��ب��ات  م���ن  امل���زي���د 
الأم������ر ال�����ذي ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
خا�س  ب�سكل  الوطنية  املنتخبات 
ب�سكل  الإم��ارات��ي��ة  الريا�سة  وعلى 

قرينة  دع����م  اأن  اإىل  لف���ت���ة  ع�����ام، 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي 
ج��ع��ل لعبات  الأ������س�����رة،  ل�������س���وؤون 
النادي على من�سات التتويج ب�سكل 
م�ستمر يف خمتلف البطولت التي 

ي�سارك فيها.

•• �أبوظبي-و�م:

مع اقرتاب املو�سم الكروي يف اأوروبا 
من  الرغم  وعلى  النهاية  خط  من 
الدوريات  م��ن   3 يف  ال��ل��ق��ب  ح�����س��م 
اخلم�سة الكرى يف القارة الأوروبية، 
ل يزال ال�سراع على اأ�سده يف معظم 
اأجل  م��ن  املحلي  ال����دوري  ب��ط��ولت 
املناف�سة على املقاعد الأوروبية وما 

يتبعها من مكا�سب مالية.
ف��ق��د مت ح�����س��م ال��ل��ق��ب امل��ح��ل��ي يف 
واأمل��ان��ي��ا وفرن�سا  اإ���س��ب��ان��ي��ا  ك��ل م��ن 
الأوىل  امل��راك��ز  ع��ل��ى  املناف�سة  ل��ك��ن 
اأ���س��ح��اب��ه��ا للبطولت  ي��ت��اأه��ل  ال��ت��ي 
الأوروبية لالأندية ل تزال م�ستعلة 
املالية التي جتنيها  يف ظل املكا�سب 
امل�ساركات  ه���ذه  وراء  م��ن  الأن���دي���ة 
بالن�سبة  ال��ب��ط��ولت  وج��اذب��ي��ة ه��ذه 
للنجوم وه��و ما ي�ساعد الأن��دي��ة يف 

�سوق النتقالت.
و ل يختلف احلال كثرا يف اإجنلرتا 
ال�سراع  ي���زال  ل  ح��ي��ث  اإي��ط��ال��ي��ا  و 
على اللقب قويا يف البطولتني لكن 
ل  الأوروب��ي��ة  امل��راك��ز  على  املناف�سة 
اإث��ارة عن �سباق التتويج  تقل قوة و 

باللقب.
اأقل  املناف�سة  اأ�سبحت  املقابل،  ويف 
ح����دة ع��ل��ى امل����راك����ز الأوروب�����ي�����ة يف 
دوري���ات اآخ��رى مثلما هو احل��ال يف 

ه��ول��ن��دا وال��رت��غ��ال وت��رك��ي��ا نظرا 
خالل  ك��ب��ر  ب�سكل  امل��وق��ف  حل�سم 

املراحل املا�سية.
/ الإمارات"  اأنباء  "وكالة  وتر�سد 

املراكز  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة  ���س��ك��ل  وام/ 
اخلم�سة  ال���دوري���ات  يف  الأوروب����ي����ة 

الكرى.
الإجنليزي  ال����دوري  �سعيد  فعلى 
مبكرا  اللقب  على  ال�سراع  انح�سر 
املت�سدر  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  ب����ني 
مناف�سه  و  ن��ق��ط��ة   86 ب��ر���س��ي��د 
كل  و�سمن  نقطة"،  ليفربول"83 
املجموعات  دور  يف  م��ق��ع��ده  منهما 
ل����دوري الأب���ط���ال الأوروب������ي بغ�س 
الثالث  اجل��ولت  نتائج  عن  النظر 

املتبقية من امل�سابقة.
مناف�سة  ت���دور  ن��ف�����س��ه،  ال��وق��ت  ويف 
 67" ت�سيل�سي  ب��ني  ق��وي��ة  ث��الث��ي��ة 
نقطة"   66" واأر�����س����ن����ال  نقطة" 
على  نقطة"   62" وت����وت����ن����ه����ام 
الدوري  ل��ف��رق  املتبقيني  املقعدين 
املجموعات  دور  يف  الإجن����ل����ي����زي 
التاأهل  و�سيكون  الأب��ط��ال  ب���دوري 
مل�����س��اب��ق��ة ال�������دوري الأوروب���������ي من 
�سفر  يخرج  ال��ذي  الفريق  ن�سيب 
اليدين من هذه املناف�سة الثالثية.

املركز  �ساحب  ي��ت��اأه��ل  امل��ق��اب��ل،  ويف 
الإجنليزي  ال������دوري  يف  ال�����س��اد���س 
دوري  مل�سابقة  الفا�سل  ال���دور  اإىل 

املوؤمتر الأوروبي.
و ي��ح��ت��ل م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د هذا 
املركز حاليا بر�سيد 58 نقطة من 
�سفر  يخرج  قد  لكنه  مباراة   37
اليدين من �سباق املراكز الأوروبية 
ه���ذا امل��و���س��م ح��ي��ث ي��ل��ي��ه يف جدول 
وي�ستهام  ف��ري��ق��ا  املحلية  امل�����س��اب��ق��ة 
مباراة"   36 م����ن  ن��ق��ط��ة   55"
ن��ق��ط��ة من   50" وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون 

مباراة".  35
ت���وج ريال  الإ���س��ب��اين  ال�����دوري  ويف 
بلقب  ر�سميا  نقطة"   81" مدريد 

بر�سلونة  م���ع  و���س��م��ن  ال��ب��ط��ول��ة، 
دور  يف  مقعديهما  نقطة"   69"
فيما  الأب��ط��ال،  ل���دوري  املجموعات 
نقطة"   65" اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة  ي��ت�����س��اب��ق 
نقطة"   64" م���دري���د  واأت��ل��ت��ي��ك��و 
نقطة"   58" ب���ي���ت���ي�������س  وري����������ال 
نقطة"   56" ���س��و���س��ي��ي��داد  وري�����ال 
ع��ل��ى امل��ق��ع��دي��ن ال��ب��اق��ي��ني يف دوري 

الأبطال.
الثالث  باملركز  الفائز  يحتل  ق��د  و 
املركز  ال���رب���اع���ي  ال�����س��ب��اق  ه����ذا  يف 
اخل���ام�������س يف ج������دول ال��������دوري ما 

املجموعات  دور  يف  م��ق��ع��دا  مينحه 
وقد  الأوروب������ي  ال�����دوري  مب�سابقة 
ال���دوري  ال�����س��اد���س يف  امل��رك��ز  يحتل 
لت�سفيات  �ساحبه  ي��ت��اأه��ل  وال����ذي 

دوري املوؤمتر الأوروبي.
نقطة"   53" ف��ي��اري��ال  فريقا  لكن 
ي���زالن  "52" ل  ب��ل��ب��او  واأت��ل��ت��ي��ك 
اأي�سا يف دائرة املناف�سة على التاأهل 
لأي من الدوري الأوروب��ي اأو دوري 
امل����وؤمت����ر الأوروب���������ي يف ظ���ل وج���ود 
يف  فريق  اأي  اأمام  متاحة  نقاط   9
ال����دوري الإ���س��ب��اين ح��ت��ى الآن من 

املتبقية يف  الثالث  خالل اجل��ولت 
امل�سابقة هذا املو�سم.

ال�����دوري الإي���ط���ايل و م��ع فوز  ويف 
اجلولة  يف  ف����رون����ا  ع���ل���ى  م���ي���الن 
ال�����س��اد���س��ة وال��ث��الث��ني م�����س��اء اأم�س 
من  ن���اب���ويل  خ����رج  الأح�������د،  الأول 
البطولة،  ل���ق���ب  ع���ل���ى  ال���������س����راع 
وان���ح�������س���رت امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى لقب 
 80" املت�سدر  ميالن  بني  امل�سابقة 
 78" ان���رت م��ي��الن  نقطة" وج����اره 

نقطة".
و �سمن قطبا مدينة ميالن ومعهما 
ويوفنتو�س  نقطة"   73" ن��اب��ويل 
الأربع  املقاعد  "69 نقطة" ر�سميا 
لإيطاليا يف دور املجموعات بدوري 

الأبطال.
متاحة  ن����ق����اط  ����س���ت  وج�������ود  وم�����ع 
خالل  امل�سابقة  يف  ف��ري��ق  ك��ل  ل��دى 
املو�سم،  م��ن  املتبقيتني  اجل��ول��ت��ني 
لت�سيو  من  كل  بني  املناف�سة  ت��دور 
 59" روم���ا  وج����اره  نقطة"   62"
نقطة"   59" واأت���الن���ت���ا  نقطة" 
ع���ل���ى امل����رك����زي����ن اخل���ام�������س ال����ذي 
الأوروب���ي  ل��ل��دوري  �ساحبه  يتاأهل 
لت�سفيات  يتاأهل  ال���ذي  وال�����س��اد���س 

دوري املوؤمتر الأوروبي.
 56" ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  ي������زال  ل  ف��ي��م��ا 
نقطة" يف دائرة املناف�سة على املركز 
اإزاح���ة  ي�ستطيع  ل  لكنه  ال�����س��اد���س 

لت�سيو عن املركز اخلام�س اأيا كانت 
النتائج يف ظل تفوق لت�سيو يف فارق 

املواجهة املبا�سرة بني الفريقني.
بايرن  الأمل���اين ح�سم  ال���دوري  و يف 
ل�ساحله  ال���ب���ون���د����س���ل���ي���ج���ا  ل���ق���ب 
ل��ل��م��و���س��م ال��ع��ا���س��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل، 
و�سمن مع بورو�سيا دورمتوند "66 
 61" ل��ي��ف��رك��وزن  وب���اي���ر  نقطة" 
الأربعة  املقاعد  من  ثالثة  نقطة" 
املجموعات  دور  يف  للبوند�سليجا 
ل��دوري الأب��ط��ال علما ب��اأن الدوري 
الأمل�����اين ي��رتق��ب اجل��ول��ة الأخ����رة 
من فعالياته ومل يعد اأمام اأي فريق 

�سوى 3 نقاط فقط متاحة.
و ل تزال املناف�سة قائمة بني ليبزج 
 55" وف���راي���ب���ورج  نقطة"   57"
ويدخل  الرابع،  املقعد  نقطة" على 
الناحية  م���ن  امل��ن��اف�����س��ة  يف  م��ع��ه��م��ا 
النظرية فريق يونيون برلني "54 
�سعيفة  تبدو  فر�سه  لكن  نقطة" 
ل��ل��غ��اي��ة يف ظ���ل ال���ف���ارق ال��ه��ائ��ل يف 
فارق الأهداف بني ليبزج ويونيون 

برلني.
الثالثة  ال��ف��رق  م��ع  كولن  يدخل  و 
الرابع  باملقعد  الفائز  "با�ستثناء 
املناف�سة  يف  الأبطال"  دوري  يف 
وال�ساد�س  اخلام�س  املركزين  على 
الأوروبي  للدوري  يتاأهالن  اللذين 

وت�سفيات دوري املوؤمتر الأوروبي.

باري�س  ت��وج  الفرن�سي  ال���دوري  ويف 
����س���ان ج����رم����ان ب��ال��ل��ق��ب م���ب���ك���را ، 
نقطة"   68" مار�سيليا  و�سمن مع 
املجموعات  دور  يف  م��ق��ع��دي��ه��م��ا 
اآخ��ر جولتني  الأبطال قبل  ل��دوري 

من ختام البطولة.
من  نقطة   65" موناكو  ويتناف�س 
"62 نقطة من  36 مباراة" ورين 
 60" و�سرتا�سبورج  مباراة"   35
نقطة من 36 مباراة" وني�س "60 
املركز  35 مباراة" على  نقطة من 
�ساحبه  ي���خ���و����س  ال������ذي  ال���ث���ال���ث 
املوؤهلة لدور املجموعات  الت�سفيات 

بدوري الأبطال.
الثالثة  ال����ف����رق  م����ن  ك����ل  ومت���ل���ك 
اخلا�سرة من هذه املناف�سة الرباعية 
فر�سة اأخرى للم�ساركة اأوروبيا من 
خ��الل ال��ف��وز ب��امل��رك��ز ال��راب��ع الذي 
الدوري  م�سابقة  �ساحبه  يخو�س 
الذي  اخلام�س  املركز  اأو  الأوروب���ي 
ي��خ��و���س ���س��اح��ب��ه ت�����س��ف��ي��ات دوري 

املوؤمتر الأوروبي.
على  املناف�سة  يف  معهما  يدخل  كما 
اخل���ام�������س فريق  و  ال����راب����ع  امل���رك���ز 
لن�س "58 نقطة من 36 مباراة" 
وم���ا زال����ت ال��ف��ر���س��ة ���س��ان��ح��ة اأم���ام 
36 مباراة"  "55 نقطة من  ليون 
للمناف�سة على املركز ال�ساد�س رغم 

خ�سارته اأمام ميتز اأم�س الأول.

••  دبي-�لفجر

بلقب مهرجان  القدم  لكرة  الر�ساء  �سرطة  فريق مركز  ت��ّوج 
ال�سكنية،   2 دام��اك هيلز  العقارية يف منطقة  دام��اك  موؤ�س�سة 
مب�ساركة 16 فريقاً، وذلك بفوزه يف النهائي على فريق " بي 
" ت�سامب�س" مهرجاناً  اأ�س اأي" 3-2، حيث نظمت �سركة  تي 

عائلياً بح�سور حا�سد يف اأجواء ترفيهية وعائلية.  
نيابة عن  القدم  لكرة  الر�ساء  �سرطة  مت تكرمي فريق مركز 

املن�سوري، حيث مت تقدمي هدايا عينية للفريق،  الرائد علي 
لإدارة  لن���دي  �سوي�س  �سركة  م��دي��ر  بيومي  حممد  بح�سور 
امل�ساريع الذي بادر بامل�ساركة يف التكرمي تقديراً للجهود التي 
بذلت من الالعبني يف البطولة والأداء الفني الرفيع لالعبني 

يف جميع املباريات.  
ال��دويل املونديايل بكرة اليد،  ب��دوره ك��ّرم عمر الزبر احلكم 
ال�سحفي فائز بجبوج تقديراً مل�سرته املهنية الكبرة يف العمل 
الريا�سية  الأن�سطة  تغطية  يف  خا�سة  ال��دول��ة  يف  الإع��الم��ي 

املختلفة بوجه عام وكرة اليد بوجه خا�س، بجانب اأنه يعد اأول 
مدرب قام بتدريب منتخبات الإمارات لكرة اليد منذ تاأ�سي�س 

احتاد الإمارات لكرة اليد يف 1976.  
واأ�ساد الزبر مب�سرة فائز بجبوج املتميزة وامل�سرفة يف املجال 
الإعالمي خالل العقود املا�سية، وجهوده ال�سابقة اإبان وجوده 
مدرباً ملنتخبات كرة اليد يف الدولة، وقال اإن هذا التقدير ميثل 
العطاء  مل�سرة طويلة من  والعرفان  الوفاء  من  ب�سيطاً  ق��دراً 

املهني.  

خطة طموحة لحتاد �لإمار�ت للرماية لن�سر �للعبة بني �لنا�سئني 

هند �حلو�سني : �لرتكيز على دعم �لعن�سر �لن�سائي �أبرز �أولوياتنا يف �لفرتة �ملقبلة
 حمظوظون برئا�سة �لبطل �لأوملبي �أحمد بن ح�سر ملجل�ص �إد�رة �لحتاد

�سباق �ملقاعد يف �لبطولت �لأوروبية ي�سعل 
�ل�سر�ع بن �لأندية مع �قرت�ب �ملو�سم من نهايته

�لزبري  يكرم بجبوج  

فريق مركز �سرطة �لرب�ساء يح�سد لقب 
بطولة د�ماك لكرة �لقدم  

•• دبي-�لفجر:

امل�سابقات  جلنة  ع�سو  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  كلف 
ال��دويل الدكتور  لدى احت��اد الإم���ارات لكرة القدم املراقب 
حممد احلتاوي ملراقبة مباريات "املجموعة الثانية" �سمن 
الفرتة  الغرب يف  2022 -منطقة  الآ�سيوي  كاأ�س الحتاد 
من 14 اإىل 24 مايو احلايل بالعا�سمة الكويتية الكويت، 

ال��ع��رب��ي الكويتي،  ال��ث��ان��ي��ة ك��ل م��ن  امل��ج��م��وع��ة  ح��ي��ث ت�سم 
وظفار  الفل�سطيني،  اخلليل  و�سباب  البحريني،  وال��رف��اع 

العماين.
و�سُي�سارك يف الن�سخة اجلديدة من كاأ�س الحتاد الآ�سيوي 
توزيعهم على 10 جمموعات مق�سمة على  مت  فريًقا،   40

خمتلفة. مناطق   5
فتم تخ�سي�س املجموعات الأوىل والثانية والثالثة ملنطقة 

غرب اآ�سيا، والرابعة للجنوب، واخلام�سة وال�ساد�سة لو�سط 
القارة الآ�سيوية، واأما املجموعات ال�سابعة والثامنة والتا�سعة 

ملنطقة جنوب �سرقي اآ�سيا، واملجموعة العا�سرة لل�سرق.
وكان احلتاوي قد ُكلف موؤخًرا مراقًبا للمباراة التي جمعت 
املوؤهلة  الت�سفيات  �سمن  واليابان  اأ�سرتاليا  منتخبي  بني 
بهدفني  الأخ��ر  بفوز  انتهت  والتي   2022 العامل  لكاأ�س 

مقابل ل �سي.

�لدكتور حممد �حلتاوي مر�قًبا يف كاأ�س 
�لحتاد �لآ�سيوي 2022 -منطقة �لغرب
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•• دبي-�لفجر

العزيز  ع��ب��د  ال��ري��ا���س��ي،  للتحكيم  الإم������ارات  م��رك��ز  م��ن��ح 
النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة نادي خورفكان ال�سابق، �سهادة 
واملحكمني  امل��وف��ق��ني  م��ن  الثانية  ال��دف��ع��ة  �سمن  الإج�����ادة، 
اأخ��را حيث ت�سلم ال�سهادة املعتمدة  التي مت الإع��الن عنها 
من املركز بعد اإدراجه يف قائمة املوفقني واملحكمني، وذلك 
املنازعات  للبدء يف مبا�سرة مهامه عند اختياره للف�سل يف 
اإىل املركز من خالل غرفتيه البتدائية  الريا�سية املحالة 

وال�ستئنافية.
جاء ذلك خالل احتفال تخريج الدفعة الثانية من املوفقني 
اأق���ي���م يف فندق  42 دار�����س����اً، وال�����ذي  وامل��ح��ك��م��ني وع���دده���ا 
من  ع��دد  بح�سور  دب���ي،  �سيتي  في�ستفال  انرتكونتيننتال 

امل�سوؤولني واملدراء يف القطاعات املختلفة.
ووجه عبد العزيز النعيمي ال�سكر والتقدير ملركز الإمارات 
خالل  املنا�سبة  البيئة  ت��وف��ره  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي  للتحكيم 

على  �ساعدهم  وال���ذي  ل��ل��دار���س��ني  الكبر  ودع��م��ه  ال����دورة، 
بنجاح،  التجربة  واجتياز  املنا�سب،  التاأهيل  على  احل�سول 
ليكونوا على اأهبة ال�ستعداد للنظر يف املنازعات الريا�سية 
التي متثل اأ�سا�س عمل مركز الإمارات للتحكيم الريا�سي، 
وليعززوا ما حققته الدفعة الأوىل من املوفقني واملحكمني، 
اإر���س��اء م��ب��ادئ العدالة  م��ن خ��الل امل�سي ق��دم��اً يف ط��ري��ق 
وال�سفافية، واإعطاء كل ذي حٍق حقه بالف�سل يف املنازعات 
تنعم  حتى  ع��ال��ي��ة،  ومهنية  ك��ب��رة  ب��اح��رتاف��ي��ة  الريا�سية 

ريا�سة الإمارات بال�ستقرار والتميز والزدهار.
�سملت  ال��دورة  اأن  قائاًل  بالهامة  النعيمي اخلطوة  وو�سف 
الريا�سي  للتحكيم  الإم������ارات  مب��رك��ز  اخل��ا���س��ة  ال��ل��وائ��ح 
اإن�ساء مركز المارات  والقواعد الإجرائية وقانون تاأ�سي�س 
اأنه يعمل بجد  للتحكيم الريا�سي ودليل احلوكمة، موؤكداً 
واإخال�س من اأجل �سقل جتربته املهنية وخرته امليدانية 
من خالل تطوير اجلانب العلمي واملعريف والأكادميي من 
الت�سويق  يف  املاج�ستر  درا�سة  اأكمل  حيث  متعددة،  جوانب 

ال��ري��ا���س��ي وال��ت��ي ك��ان��ت ع��ن ال��ت�����س��وي��ق ال��رق��م��ي ودوره يف 
الفرتة  يف  وي�سعى  الريا�سية،  الأن��دي��ة  م��دخ��الت  حت�سني 
الت�سويق  اح�����رتاف  ح���ول  ال���دك���ت���وراة  لتح�سر  ال��ق��ادم��ة 
وتوفر  الريا�سة،  تطوير  يف  وه��ام  فاعل  كجزء  الريا�سي 
اأجل  م��ن  وتنميتها  امل��واه��ب  واك��ت�����س��اف  املميزين  امل��درب��ني 

الو�سول للعاملية.
وم�سى قائال: نطمح يف الإمارات لأن نكون الرقم واحد يف 
كل جمال، والريا�سة من املجالت الهامة التي نعمل على 
احتالل مركز ال�سدارة فيها، لهذا نعمل على خدمة ريا�سة 
والقوانني  ب��الإج��راءات  تتعلق  التي  اجل��وان��ب  الإم����ارات يف 
اأهمية  من  لها  ملا  الريا�سي  بالن�ساط  املرتبطة  الريا�سية 
يف  ال��ق��ان��وين  العمل  اإج����راءات  ومتابعة  العقود  �سياغة  يف 
املحرتفني  الالعبني  م��ع  والتعامل  الريا�سية  املوؤ�س�سات 
وغر ذلك من اجلوانب، مبا يتما�سى مع توجهات الدولة 
وازدهار  التطور  ل�ستدامة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وتوجيهات 

النماء يف �ستى املجالت الريا�سية.

•• �أبوظبي-و�م:

يت�سدر نادي مان�س�سرت �سيتي قائمة "ديلويت" لأغنى اأندية كرة القدم يف 
العامل للمرة الأوىل لي�سبح رابع نادي يف التاريخ يت�سدر هذه القائمة التي 
تن�سرها ب�سكل دوري موؤ�س�سة "ديلويت" ب�ساأن اأبرز اأندية العامل من حيث 

قيمة العائدات والإيرادات.
القائمة  ه��ذه  يف  ال�سدارة  اإىل  ال�ساد�س  املركز  من  �سيتي  مان�س�سرت  وقفز 
 571.1 نحو   2021  -  2020 مو�سم  يف  ال��ن��ادي  ع��ائ��دات  بلغت  بعدما 
مليون جنيه ا�سرتليني /نحو 752.6 مليون دولر اأمريكي/ بفارق اأكر 
الثاين يف  املركز  الإ�سباين �ساحب  ريال مدريد  40 مليون دولر عن  من 
ومان�س�سرت  الإ�سباين  وبر�سلونة  الأمل��اين  ميونخ  بايرن  حل  فيما  القائمة 

يونايتد الإجنليزي يف املراكز الثالثة التالية.
امل�ستطيل  داخ��ل  جديد  جن��اح  اإ�سافة  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  حاليا  ويتاأهب 
القدم  الكبر حيث يقرتب فريق كرة  امل��ايل  النجاح  الأخ�سر لرافق هذا 

من الفوز بلقب الدوري الإجنليزي لكرة القدم للمو�سم الثاين على التوايل 
وللمرة الثامنة يف تاريخ الفريق.

ثالث  بفارق  حاليا  الإجنليزي  ال��دوري  ج��دول  �سيتي  مان�س�سرت  ويت�سدر 
نقاط اأمام مناف�سه الوحيد ليفربول، وذلك قبل اآخر جولتني من امل�سابقة 

هذا املو�سم.
وعلى مدار ال�سنوات القليلة املا�سية، كانت هناك العديد من الت�سريحات 
يحقق  امل��ال ل  اأن  اإىل  ت�سر  الأوروب��ي��ة  القارة  ريا�سيني يف  م�سوؤولني  من 
النجاح  حتقيق  ميكنها  الفريق  و�سخ�سية  بالبطولت  اخلرة  واأن  النجاح 

اأكر من النفاق على تدعيم ال�سفوف.
ورمبا تكون هذه الت�سريحات �سائبة يف بع�س الحيان لكن املوؤكد اأن الفرق 
�سفوفها  تدعيم  اأول  عليها  الأل��ق��اب  وح�سد  النجاح  لتحقيق  ت�سعى  التي 
باأف�سل العنا�سر، ثم تاأتي عوامل خمتلفة مثل الإدارة الر�سيدة و�سخ�سية 

الفريق واحلما�س والأمور الفنية واخلططية لتكتمل منظومة النجاح.
ا�ستفادة  مدى  اإىل  اأخ��رى  اإح�سائيات  "ديلويت" ت�سر  قائمة  جانب  واإىل 

مان�س�سرت �سيتي من ا�ستثماراته على اجلانبني الريا�سي واملايل معا.
وطبقا لإح�سائيات موقع "تران�سفر ماركت" العاملي، كان مان�س�سرت �سيتي 
وت�سيل�سي هما الأكر انفاقا من بني اأكر 5 اأندية يف الدوري الإجنليزي 

على تدعيم �سفوفهم خالل اآخر ع�سر �سنوات.
ولكن مان�س�سرت �سيتي كان الأكر ح�سدا للبطولت من بني هذه الأندية 
اإ�سافة لقب الدوري الإجنليزي  اخلم�سة خالل الفرتة نف�سها وحتى قبل 
املنتظر حتقيقه خالل الأيام القليلة املقبلة فيما كان مان�س�سرت يونايتد هو 

الأقل ا�ستفادة من ا�ستثماراته.
 ،  2013  -  2012 مو�سم  منذ  وبالتحديد  ���س��ن��وات،  ع�سر  اآخ���ر  وخ���الل 
و410  مليارا  �سيتي  مان�س�سرت  ماركت" اأنفق  "تران�سفر  لبيانات  وطبقا 

ماليني ا�سرتليني على التعاقدات مع الالعبني.
األ��ق��اب يف  اأرب��ع��ة  11 لقبا، منها  ب���  ال��ف��وز  واأ���س��ف��رت ه��ذه ال�ستثمارات ع��ن 
ال����دوري الإجن��ل��ي��زي ه��ي اأك���ر م��ن ن�سف ع��دد األ��ق��اب ال��ف��ري��ق على مدار 
تاريخه يف البطولة، كما ح�سد الفريق �ستة من األقابه الثمانية يف بطولة 

كاأ�س رابطة املحرتفني اإىل جانب لقب واحد يف بطولة كاأ�س اإجنلرتا.
الدرع  بطولة  يف  بلقبني  اأي�سا  الفريق  ف��از  ال�11،  الأل��ق��اب  ه��ذه  وبجانب 

اخلرية /كاأ�س ال�سوبر الإجنليزي/.
وخالل الفرتة الزمنية نف�سها، اأنفق ت�سيل�سي نحو 1.34 مليار ا�سرتليني 
املختلفة ورمبا جنح  البطولت  األقاب فقط يف  ثمانية  الفريق ح�سد  لكن 
النادي يف تعوي�س هذا الفارق من خالل الأرباح التي جناها من بيع العديد 
من الالعبني حيث بلغت ح�سيلة بيع لعبيه يف الفرتة نف�سها نحو مليار 

ا�سرتليني.
وياأتي مان�س�سرت يونايتد كثالث اأكر الأندية الإجنليزية اإنفاقا على تدعيم 
فاز  لكنه  ا�سرتليني  مليار   1.3 بنحو  الفرتة  هذه  يف  بالالعبني  �سفوفه 
باألقاب اأربع بطولت فقط وتبعه ليفربول يف املركز الرابع حيث اأنفق اأكر 
فح�سب.  ب��ط��ولت  ث��الث  األ��ق��اب  ح�سد  لكنه  ا�سرتليني  مليون   918 م��ن 
 910 نحو  اأن��ف��ق  حيث  القائمة  تلك  يف  اخلام�س  امل��رك��ز  اأر���س��ن��ال  ويحتل 

ماليني ا�سرتليني وتوج باألقاب اأربع بطولت.

•• دبي-و�م: 

قائد  ال��ظ��اه��ري  حممد  جمعة  اأك���د 
املنتخب الإماراتي لهوكي اجلليد اأن 
الذهبية يف م�سابقة هوكي  امليدالية 
الأل���ع���اب اخلليجية  ب����دورة  اجل��ل��ي��د 
يف  الفريق  هدف  الكويت  يف  الثالثة 
هذه  اإدراج  ت�سهد  خليجية  دورة  اأول 
الريا�سة التي تتفوق فيها الإمارات 

بجدارة.
لعبة   16 يف  الإم���������ارات  وت�������س���ارك 
الألعاب  دورة  يف  وج��م��اع��ي��ة  ف��ردي��ة 
ت�ست�سيفها  التي  الثالثة  اخلليجية 
دولة الكويت من 13 اإىل 31 مايو 
اأكر  ي�����س��ارك فيها  اجل����اري، وال��ت��ي 
من  وريا�سية  ريا�سي   1500 م��ن 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 

العربية.
ميّثل الإمارات يف هذه الدورة 285 
جمعة  و�سينال  وري��ا���س��ي��ة،  ريا�سيا 
منتخبنا  لع���ب  ال��ظ��اه��ري  حم��م��د 

�سرف  اجل���ل���ي���د  ل���ه���وك���ي  ال���وط���ن���ي 
الفتتاح  حفل  يف  ال��دول��ة  علم  رف��ع 
ال���ر����س���م���ي. و ع���ر ال���ظ���اه���ري ، يف 

الإم��ارات/ اأنباء  لوكالة  ت�سريحات 
وام/ ، عن فخره واعتزازه باختياره 
حل��م��ل ع��ل��م ال��دول��ة يف ه���ذا املحفل 

موؤكداً  الكبر،  اخلليجي  الريا�سي 
اأنه يعد تقديراً من اللجنة الأوملبية 
ل��ري��ا���س��ة ه��وك��ي اجلليد  ال��وط��ن��ي��ة 

و�سرفا  ككل،  ال�ستوية  وال��ري��ا���س��ات 
الريا�سيني  ج��م��ي��ع  اأع����ن����اق  ي��ك��ل��ل 
التقدير  وي��ج�����س��د  ال��ل��ع��ب��ة،  ه���ذه  يف 

ال��ت��ي حققتها  ال��ك��ب��رة  ل���الإجن���ازات 
ه�������ذه ال����ري����ا�����س����ة خ�������الل ال����ف����رتة 
اأحدثها فوز منتخبنا  املا�سية، وكان 
يف  الثالث  للم�ستوى  ال��ع��امل  بكاأ�س 

لوك�سمبورج ال�سهر املا�سي.
وقال : "نالت الإم��ارات ثقة الحتاد 
وحتديداً  اجل��ل��ي��د  ل��ه��وك��ي  ال�����دويل 
ت���ك���ون مركزاً  ك���ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ل��ع��ب��ة يف اخل���ل���ي���ج.. لذا 
�سيكون الفوز بلقب امل�سابقة يف دورة 
الألعاب اخلليجية طموحنا الأول".

ال����دويل  الحت������اد  "ثقة  واأ������س�����اف: 
نتيجة  ج��������اءت  اجل����ل����ي����د  ل����ه����وك����ي 
على  دوؤوب  وع��م��ل  م�ستمرة  ج��ه��ود 
ال�سعيدين الإداري والفني يف احتاد 
الإمارات للريا�سات ال�ستوية، والذي 
واأع���������س����اء جمل�س  ق����ي����ادات  مي���ل���ك 
الإدارة  يف  م�ستوى  اأعلى  على  اإدارة 
جميع  على  ينعك�س  ما  والتخطيط، 

عنا�سر اللعبة".
تكرميه  اأن  ال����ظ����اه����ري  اع����ت����ر  و 

هذا  يف  ال��دول��ة  علم  بحمل  وتكليفه 
املحفل اخلليجي، يعد تتويجا مل�سرة 
اإجن����ازات����ه ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا م���ع هوكي 
اجلليد على م��دار الأع��وام الطويلة 
على  ح�سوله  بينها  م��ن  و  املا�سية 
اآ���س��ي��ا مرتني  اأف�����س��ل لع��ب يف  لقب 
واأف�سل  و2012،   2009 ع��ام��ي 
م�����رات، ولقب   3 لع���ب يف اخل��ل��ي��ج 
اأف�سل لعب يف منتخب الإمارات يف 

كاأ�س العامل 2010 .
ي�سغل  ال�����ذي  ال���ظ���اه���ري،  اأ�����س����ار  و 
العام لالحتاد  الأمني  اأي�سا من�سب 
الإم����ارات  يف  اجلليد  ه��وك��ي  اأن  اإىل 
ي��ع��ي�����س ط���ف���رة ح��ق��ي��ق��ي��ة وحت���دي���داً 
2009 حينما �سدر قرار  منذ عام 
اجلليد  لهوكي  اأبوظبي  نادي  اإن�ساء 
والذي اأ�سبح فيما بعد نادي اأبوظبي 
�ساهم  وال��ذي  اجلليدية  للريا�سات 
ب�سكل كبر يف حتقيق هذه الطفرة، 
يف ظل �سمه لفرق خمتلفة ومتنوعة 
جلميع املراحل ال�سنية للعبة ، عالوة 

على وجود فريق ن�سائي للعبة.
واأ�سار اإىل اأن اهتمام هوكي اجلليد يف 
الكوادر  خمتلف  اأي�سا  �سمل  الدولة 
مثل  حيث  للعبة،  والإداري����ة  الفنية 
الإم�����ارات يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل احلكم 
و�ساركت  اجل��ن��ي��ب��ي،  يحيي  ال����دويل 
هي  اإم��ارات��ي��ة  حكمة  الأوىل  ل��ل��م��رة 
بطولة  مناف�سات  يف  العلي  فاطمة 
يتطلع  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  واأك�����د  ال���ع���امل. 
يف  الأول  امل�����س��ت��وى  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
ال��ع��امل بعد و�سوله  ك��اأ���س  ب��ط��ولت 
اإجناز  وه��و  الثاين  للم�ستوى  حاليا 

مل حتققه اأي دولة عربية من قبل.

ح�سل على �سهادة �لعتماد من مركز �لتحكيم �لريا�سي 

عبد�لعزيز �لنعيمي: ن�سعى ل�ستد�مة �لتطور وحتقيق �لأهد�ف �لوطنية 

ديلويت �لدولية: مان�س�سرت �سيتي �لأكرث ��ستفادة من ��ستثمار�ته ريا�سيا وماليا

جمعة �لظاهري: رفع علم �لإمار�ت يف »�لألعاب �خلليجية« �سرف كبري.. و�مليد�لية �لذهبية هدفنا 

•• دبي-و�م:

على  لالطمئنان  وزي��ارات��ه��ا  م�ساعيها  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  توا�سل 
اآخر امل�ستجدات يف ا�ستعدادات منتخبات الإمارات التي �ست�سارك يف الدورة 
الكويت  دول��ة  يف  اجل��اري  ال�سهر  �ستقام  التي  اخلليجية  لالألعاب  الثالثة 

ال�سقيقة.
الإدارية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  الأمني  �سليمان  املهند�سة عزة بنت  وقامت 
واملالية للجنة الأوملبية الوطنية بزيارات ميدانية لفرق الريا�سات امل�ساركة 
31" مايو  اإىل   13" الفرتة من  �ستقام خ��الل  التي  ال��دورة  يف مناف�سات 

اجلاري.
وت��اب��ع��ت ���س��ر ت��دري��ب��ات منتخبنا ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ق���دم ال�����س��الت يف نادي 
البطائح حيث كان يف ا�ستقبالها عبد امللك جاين رئي�س اللجنة التنفيذية 
لكرة القدم لل�سالت، كما تابعت تدريبات منتخبنا الوطني لألعاب القوى 

للرجال وال�سيدات التي اأقيمت يف نادي الثقة للمعاقني.
دورة  انطالق  قبيل  الالعبني  م�ستويات  الفنية على  الأطقم  واطلعت من 

اأف�سل  حتقيق  اأج��ل  م��ن  للتناف�س  جاهزيتهم  وم��دى  اخلليجية  الأل��ع��اب 
ال�سالت  قدم  كرة  فريق  واأن  خا�سة  امللونة،  بامليداليات  والتتويج  النتائج 
لتحقيق  وي�سعى  املا�سية،  الفرتة  خ��الل  مكثفة  تدريبات  خا�س  للرجال 

نتيجة اإيجابية وتعوي�س عدم تاأهله اإىل نهائيات كاأ�س اآ�سيا.
برنامج  على  الوطنية  الأوملبية  للجنة  امل�ساعد  العام  الأم��ني  اطلعت  كما 
اإعداد األعاب القوى وم�ساركته يف جميع امل�سابقات املدرجة من قبل اللجنة 
هذا  من  املن�سودة  ال�ستفادة  حتقيق  اأهمية  اإىل  م�سرة  للحدث،  املنظمة 

ال�ستحقاق الريا�سي املهم.
امل��درج��ة بجدول  ال�16  ال��ري��ا���س��ات  ال��ري��ا���س��ي يف جميع  وي�����س��ارك وف��دن��ا 
والكرة  اليد،  ك��رة  وه��ي  اخلليجية  ال���دورة  من  الثالثة  الن�سخة  مناف�سات 
الطائرة، وكرة ال�سلة 5*5 رجال و3*3 �سيدات، وكرة قدم ال�سالت رجال 
واجلودو،  والكاراتيه،  و�سيدات،  رجال  القوى  واألعاب  وال�سباحة،  و�سيدات، 
واملبارزة، والرماية، والتن�س الأر�سي، والدراجات الهوائية رجال و�سيدات، 
اإىل  اإ�سافة  و�سيدات  رج��ال  تن�س  والبادل  الطاولة،  وك��رة  اجلليد،  وهوكي 

الألعاب الإلكرتونية.

»�لأوملبية« تقوم بزيار�ت ميد�نية ملنتخباتنا �مل�ساركة بخليجية �لكويت
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الفجر الريا�ضي

ح�سم اأتلتيكو مدريد الدربي اأمام جاره ريال مدريد املتوج باللقب عندما تغلب عليه -1�سفر يف املرحلة اخلام�سة والثالثني من بطولة اإ�سبانيا لكرة القدم. ويدين 
اأتلتيكو مدريد بفوزه اإىل مهاجمه الدويل البلجيكي يانيك كارا�سكو الذي �سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وعزز اأتلتيكو مدريد، بطل املو�سم املا�سي، موقعه يف املركز الرابع الأخر املوؤهل اىل امل�سابقة القارية العريقة بر�سيد 64 نقطة بفارق �ست نقاط اأمام ريال 
بيتي�س اخلام�س، وبات بحاجة اىل الفوز على م�سيفه اإلت�سي الأربعاء يف املرحلة ال�ساد�سة والثالثني ل�سمان تواجده بني كبار القارة العجوز املو�سم املقبل.

يف املقابل، مني ريال مدريد، املتوج باللقب ال�35 يف تاريخه قبل 4 مراحل من النهاية، بخ�سارته الرابعة هذا املو�سم فتجمد ر�سيده عند 81 نقطة.
وا�ستغل اأتلتيكو مدريد جيدا قرار مدرب جاره اليطايل كارلو اأن�سيلوتي الدفع بت�سكيلته رديفة مدعمة بالثالثي الأ�سا�سي الملاين طوين كرو�س والرازيليني 

كازميرو واإيدر ميليتاو، لقتنا�س ثالث نقاط ثمينة وو�سع حد خل�سارته مباريات الدربي ال�11 الأخرة يف الليغا )5 هزائم و6 تعادلت(.
وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد على جاره يف الدوري منذ اأن هزمه على ملعب �سانتياغو برنابيو -1�سفر يف 27 �سباط/فراير 2016.

وهو الفوز ال�54 لأتلتيكو يف الدربي ال�211 بني الفريقني يف خمتلف امل�سابقات مقابل 106 هزائم و51 تعادل، وال�40 يف 170 دربي يف الليغا مقابل 90 
خ�سارة و40 تعادل.

وف�سل اأن�سيلوتي البقاء على جنومه على دكة البدلء بعد املباراة امللحمية �سد مان�س�سرت �سيتي النكليزي يف اياب ن�سف نهائي م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا، 
اأن�سيلوتي بالرازيلي فيني�سيو�س جونيور والوروغوياين  الأخ��رة بعدما دفع  الدقائق  امللكي يف  النادي  اأن يتح�سن  الأر���س قبل  ال�سيطرة ل�ساحب  فدانت 

فيديريكو فالفردي والكرواتي لوكا مودريت�س والفرن�سي فرلن مندي.
ب�سبب  فيليك�س  ج��واو  الرتغايل  غاب  فيما  البدلء  دكة  على  �سواري�س  لوي�س  والوروغ��وي��اين  غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي  جل�س  املقابل،  يف 

ال�سابة.
وكاد املهاجم الأرجنتيني اأنخل كوريا يفتتح الت�سجيل بت�سديدة زاحفة من م�سافة قريبة بجوار القائم المين )4(.

وتوغل كارا�سكو داخل املنطقة وتالعب بكازميرو داخل املنطقة و�سدد كرة قوية بجوار القائم المين )8(.
وح�سل اتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد اللجوء اىل حكم الفيديو امل�ساعد "يف اأيه اآر" اثر عرقلة الرازيلي كونيا من 

قبل املدافع خي�سو�س فاييخو داخل املنطقة فانرى لها كارا�سكو بنجاح )40(.
وكاد كرو�س يدرك التعادل من ت�سديدة قوية من خارج املنطقة مرت بجوار القائم المين )45(.

املنطقة �سددها يف �سدر  اأمامه كرة داخل  التعادل عندما تهياأت  ال�سربي لوكا يوفيت�س فر�سة ذهبية لإدراك  واأه��در 
احلار�س ال�سلوفيني العمالق يان اأوبالك وحتولت اىل ركنية مل تثمر )2+45(.

وكاد كازميرو يفعلها عقب هجمة مرتدة قادها بنف�سه واأنهاها بت�سديدة �سعيفة بني يدي اأوبالك )59(.
ورد كارا�سكو بت�سديدة قوية من داخل املنكقة فوق اخل�سبات الثالث )60(.

واأ�سرك اأن�سيلوتي فيني�سيو�س وفالفردي مكان يوفيت�س وكازميرو )61(. واأنقذ حار�س املرمى الأوكراين اأندري 
الدفاع  ي�ستتها  ان  قبل  املنطقة  داخ��ل  من  لكونيا  زاحفة  قوية  لت�سديدة  بت�سديه  حمقق  هدف  من  مرماه  لونني 

.)63(
اأوبالك  ابعدها  قوية  كرة  فالفردي  ةو�سدد   .)69( وميليتاو  كرو�س  مكان  ومندي  اأن�سيلوتي مبودريت�س  ودفع 

ب�سعوبة اىل ركنية )70(.
واأهدر البديل غريزمان فر�سة التعزيز بت�سديدة من م�سافة قريبة بجوار القائم المين )73(.
وحرم القائم المين كارا�سكو من التعزيز عندما رد ت�سديدته الزاحفة من م�سافة قريبة )77(.

وتابع فالفردي ت�سديدته القوية من خارج املنطقة وكاد يدرك التعادل من م�سافة 25 مرتا لكن اوبالك تدخل 
مرة اأخرى وابعدها اىل ركنية )84(، واأخرى لفيني�سيو�س من حافة املنطقة بني يدي العمالق ال�سلوفيني )85(.

وتابع اأوبالك تاألقه واأبعد كرة قوية لأ�سن�سيو من ركلة حرة حركها له فا�سكي�س ومودريت�س )87(.
املقبل، عندما  املو�سم  اأوروب��ا  اأبطال  الرابع وحجز بطاقة دوري  املركز  فرط فياريال يف نقطتني يف �سعيه للمناف�سة على 

�سقط يف فخ التعادل اأمام �سيفه اإ�سبيلية 1-1. وكان فياريال يف طريقه اإىل حتقيق الفوز عندما تقدم بهدف لالعب و�سطه 
الدويل الرجنتيني جيوفاين لو �سيل�سو يف الدقيقة 86، لكن الفريق الأندل�سي اأدرك التعادل عر مدافعه الدويل الفرن�سي 

جوليو�س كوندي يف الدقيقة اخلام�سة من الوقت بدل ال�سائع.
وكان فياريال ميني النف�س بالعودة اىل �سكة النت�سارات بعد ثالث هزائم متتالية بينها خ�سارتان يف الدور ن�سف النهائي 

مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا اأمام ليفربول الإنكليزي )�سفر2- ذهابا و2-3 اإيابا(.
واكتفى فياريال الذي اأبلى البالء احل�سن يف امل�سابقة القارية العريقة باإق�سائه يوفنتو�س الإيطايل وبايرن ميونيخ 

اأتلتيكو  نقاط خلف  بفارق ثماين  ال�سابع  املركز  اأبقته يف  واح��دة  بنقطة  تواليا،  النهائي  ورب��ع  الأمل��اين يف ثمن 
مدريد �ساحب املركز الرابع الأخر املوؤهل لدوري الأبطال.

يف املقابل، عزز ا�سبيلية حظوظه يف �سمان انهاء املو�سم بني الربعة الوائل بعدما رفع ر�سيده اىل 65 نقطة 
يف املركز الثالث.

اأو�سا�سونا بهدف لنيكو ريباودو )67( مقابل هدف  وتعادل خيتايف مع رايو فايكانو �سفر-�سفر، واإ�سبانيول مع 
لأنريكي بارخا )42(.

•• دبي-و�م: 

الإمارات  احتاد  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
اإقامة �سبع بطولت لفئة  اليد  لكرة 
للمو�سم  اأج���ن���دت���ه  خ����الل  ال���رج���ال 
 2023-2022 املقبل  ال��ري��ا���س��ي 
املقبل  �سبتمر   16 الذي ينطلق يف 
ببطولة كاأ�س الإمارات للرجال فيما 

مت ا�ستحداث بطولة كاأ�س النخبة.
اجلديد  امل���و����س���م  ب����ط����ولت  ت�����س��م��ل 
الإم������ارات ومباراة  ك��اأ���س  م�����س��اب��ق��ات 
العام  وال����دوري  الإم���ارات���ي  ال�سوبر 
ومباراة ال�سوبر البحريني الإماراتي 
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  وك��اأ���س 
الدولة ، والذي يقام مب�ساركة لعبي 
املواطنني  م��ن  ف��ق��ط  الأوىل  ال��ف��ئ��ة 
واأبناء  ال���دول���ة  ���س��ف��ر  وح��م��ل��ة ج����واز 
اجتماع  ذل��ك خ��الل  املواطنات. ج��اء 
لكرة  الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س 
اليد برئا�سة �سعادة نبيل حممد بن 
اأع�ساء  ع��ا���س��ور وح�����س��ور ع���دد م��ن 
اإقامة  الحت��اد  اعتمد  كما   . املجل�س 
بطولتي كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
، و"كاأ�س النخبة" ، التي مت  الدولة 
لتقام يف ختام م�سابقات  ا�ستحداثها 
مب�ساركة  امل���و����س���م  ل���ه���ذا  ال����رج����ال 
باألقاب  امل���ت���وج���ة  الأرب�����ع�����ة  ال����ف����رق 
ب��ط��ولت ك��اأ���س الإم������ارات وال����دوري 
نائب  ال�سمو  ���س��اح��ب  وك��اأ���س  ال��ع��ام 
ال�سمو  الدولة وكاأ�س �ساحب  رئي�س 

الجتماع  خ��الل  ال���دول���ة.مت  رئي�س 
املراحل  م�����س��اب��ق��ات  اأج���ن���دة  اع��ت��م��اد 
لفئة  وهي  اجلديد  للمو�سم  ال�سنية 
ال����دوري العام  ال�����س��ب��اب وامل��م��ث��ل��ة يف 
املقبل  �سبتمر   19 الذي ينطلق يف 
وكاأ�س ال�سوبر وكاأ�س الإمارات ولفئة 
والذي   ، ال��ع��ام  /ال����دوري  النا�سئني 
ينطلق يف 24 �سبتمر املقبل وكاأ�س 

الإمارات/.
اأجندة  اأي�����س��ا  الج���ت���م���اع  اع��ت��م��د  و 
"الدوري  الأ���س��ب��ال  لفئة  امل�سابقات 
العام ، الذي ينطلق يف 25 �سبتمر 

ولفئة  الإمارات"  وك����اأ�����س  امل��ق��ب��ل 
ال���ذي   ، ال���ع���ام  "الدوري  ال�����س��غ��ار 
ينطلق يف 23 �سبتمر املقبل وكاأ�س 

الإمارات" .
وت��ن��ط��ل��ق م��ه��رج��ان��ات ال���راع���م "اأ" 
يف ال����ث����اين م����ن اأك����ت����وب����ر امل���ق���ب���ل ، 
ومهرجانات الراعم "ب" يف التا�سع 
م��ن ال�����س��ه��ر ن��ف�����س��ه. وح����دد الحت���اد 
الثنني 18 يوليو املقبل موعدا لفتح 
باب ت�سجيل الأندية لقوائم لعبيها 
واأجهزتها الإدارية والفنية والطبية 
للمو�سم الريا�سي اجلديد. و اعتمد 

مدربي  باإلزام  ق��رارا  الإدارة  جمل�س 
التدريبية  ال���دورة  باجتياز  الأن��دي��ة 
التدريب  رخ�����س��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
التي  و   "D" امل�ستوى  من  الدولية 
يعقدها الحتاد بالتعاون مع الحتاد 
القادم  اأكتوبر  يف  اليد  لكرة  ال��دويل 
وذل������ك ����س���رط���ا ل����س���ت���م���رار امل�����درب 
مقيدا يف قوائم النادي خالل املو�سم 

الريا�سي 2023-2022 .
وناق�س املجل�س تقارير اللجان الفنية 
– احلكام  امل�سابقات   - ل�"املنتخبات 

املا�سية. الفرتة  – املدربني" عن 

•• دبي - و�م:

للمبارزة  الإم������ارات  احت����اد  ي��ن��ظ��م 
للفتيات  ال����ع����امل  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة 
ي�ست�سيفها  والتي  الإيبيه  ل�سالح 
القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رة  ن���ادي 
ب��رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرة  ن����ادي  رئ��ي�����س  ال��ف��ج��رة 
ويحت�سن  ال���ق���ت���ال���ي���ة.  ل���ل���ف���ن���ون 
بالفجرة  الريا�سي  زاي��د  جممع 
13 اإىل  ال��ب��ط��ول��ة م���ن  ف��ع��ال��ي��ات 
15 مايو اجلاري، مب�ساركة 186 

لعبة ميثلن 38 دولة.
�سامل  ال�������س���ي���خ  امل���ه���ن���د����س  وق�������ال 
رئي�س  ال���ق���ا����س���م���ي  ����س���ل���ط���ان  ب����ن 
احت���اد الإم�����ارات ل��ل��م��ب��ارزة رئي�س 
الحت����ادي����ن ال���ع���رب���ي والآ����س���ي���وي 
حتت  البطولة  اإقامة  اإن  للمبارزة 
رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����س��رق��ي ويل 
عهد الفجرة مينحها دعماً كبرا 
لت�ساف  ال���ن���ج���اح  ل���ه���ا  وي�����س��م��ن 
العاملية  ال���ب���ط���ولت  ���س��ل�����س��ل��ة  اإىل 

الحت���اد  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة 
الإماراتي وتظل حمل اإ�سادة اأ�سرة 

املبارزة العاملية.
الدعوة  اإط����الق  "فور  اأ����س���اف:  و 
على  واحل�سول  البطولة  لإق��ام��ة 
للعبة  ال�����دويل  م��واف��ق��ة الحت�����اد 
العديد  ع��ق��د  مت  اإق���ام���ت���ه���ا  ع��ل��ى 
بني  التن�سيقية  الج��ت��م��اع��ات  م��ن 
وجممع  الفجرة  ون���ادي  الحت���اد 

زايد الريا�سي بالفجرة بح�سور 
ال�����دك�����ت�����ورة ه�������دى امل���ط���رو����س���ي 
ال��ب��ط��ول��ة واأح���م���د حمدان  م��دي��ر 
للنادي  التنفيذي  املدير  الذيودي 
وامل���خ���ت�������س���ني ال��ف��ن��ي��ني ب���ك���ل من 
ال���ن���ادي والحت������اد وت�����س��ك��ي��ل فرق 
للتاأكيد  البطولة،  وجل��ان  العمل 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة ت�����س��ر على 
نف�س نهج النجاحات التي حققتها 

التي  ال��ك��رى  العاملية  ال��ب��ط��ولت 
ا�ست�سافتها الإمارات موؤخرا".

و اأ�سار اإىل اأن البطولة ا�ستقطبت 
ال���الت���ي حر�سن  ال��ل��ع��ب��ة  جن��م��ات 
مقدمتهن  ويف  بها  امل�ساركة  على 
الكورية  ع��امل��ي��اً  الأوىل  امل�����س��ن��ف��ة 
كاترينا  وال�ستونية  اجن��وجن  �سو 
لهي�س والفرن�سية مارينا فلورن�س 

امل�سنفة الرابعة.

 2023-2022 �جلديد  للمو�سم  �ليد  كرة  �حتاد  باأجندة  �لفجرية ت�ست�سيف بطولة �لعامل للمبارزة 7 بطولت 
للفتيات ل�ساح �لإيبيه 13 مايو

�أتلتيكو مدريد يح�سم �لدربي ويقرتب 
من دوري �لأبطال 

حمد�ن بن حممد يعتمد 27  
مايو موعد� لنطاق �لن�سخة 

�ل� 31 من �سباق �لقفال
•• دبي-و�م:

عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اعتمد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي موعد الن�سخة احلادية و الثالثني من 
�سباق القفال للم�سافات الطويلة واملخ�س�س لل�سفن ال�سراعية املحلية 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  وال���ذي ينظمه حت��ت رع��اي��ة �سموه  60 قدما  فئة 
دبي  �سواطئ  وحتى  نعر  ب��و  �سر  ج��زي��رة  م��ن  البحرية  للريا�سات 

خالل الفرتة من 27 اإىل 29 مايو اجلاري.
ال���دويل للريا�سات  دب��ي  ن��ادي  ا�ستقبال �سموه وف��د  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�سعيد  اأحمد  �سعادة  املنظمة للحدث بح�سور كل من  البحرية اجلهة 
ال�سويدي،  جمعة  و�سيف  ال��ن��ادي،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  م�سحار،  ب��ن 
التنفيذي  املدير  حارب  عبداهلل  وحممد  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب 

للنادي.
للعام  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  قبل  م��ن  لل�سباق  الكرمية  ال��رع��اي��ة  ت��اأت��ي 
الآباء  ما�سي  على  احلفاظ  باأهمية  منه  اإميانا  ال��ت��وايل،  على  الثاين 
والأجداد وحتفيزا لالأجيال من خمتلف �سرائح املجتمع على امل�ساركة 
والتم�سك باملوروث ال�سعبي واإعادة �سور املالحم التاريخية من املا�سي 
يف احلا�سر الزاهي، وا�ستكمال للر�سالة التي اأر�ساها املغفور له ال�سيخ 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم -طيب اهلل ثراه- والذي اأ�س�س هذا احلدث 
نادي  التي ينظمها  الفعاليات  �سنويا �سمن  لي�ستمر   1991 العام  يف 
الريا�سي  املو�سم  ختام  يف  وي��اأت��ي  البحرية،  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي 

البحري 2022-2021.
و اطلع �سموه راعي احلدث على خطط نادي دبي الدويل للريا�سات 
واجلهود  ال�����س��ب��اق  م��ن  احل��ال��ي��ة  الن�سخة  واإجن����اح  لتنظيم  ال��ب��ح��ري��ة 
امل�سرتكة بني جلان النادي التنظيمية وال�سركاء من الدوائر احلكومية 
اإىل  �سفنهم  وو�سول  امل�ساركني  �سالمة  لتاأمني  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
مكان بداية ال�سباق بجزيرة �سر بونعر يف عمق مياه اخلليج العربي 
ومن ثم اختيار املوعد املنا�سب لالنطالقة وبداية ال�سباق يف ظروف 
اىل  ال�سفن  /�سنيار/  لعودة  ومتهد  امل�ساركني  و�سالمة  اأم��ن  ت�سمن 

�سواطئ دبي يف اأمان يوم ال�سباق.
اآل مكتوم جمل�س  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  و وج��ه 
امل�ساركني  البحرية بت�سهيل مهمة  اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات 
يف احلدث وا�ستكمال كافة التح�سرات الفنية من اأجل اإمتام ال�سباق 
املبذولة  للجهود  ا�ستمرارا  اإجن��اح��ه،  مقومات  كافة  وتوفر  املرتقب 
التظاهرة الرتاثية البحرية  1991 ليظل  ال�سباق عام  تاأ�سي�س  منذ 
باهتمام  الذي يحظى  ال�سنوي  الأغلى والأعرق والكرنفال  الريا�سية 

ومتابعة وا�سعة النطاق.
يعد " القفال " ال�سباق الرتاثي الأعرق و الأ�سخم يف منطقة اخلليج و 
العامل العربي على مدار ثالثة عقود ومنذ انطالقه يف العام 1991 
اأجل  املتعاقبة من  اإىل الأجيال  الر�سيدة  القيادة  كر�سالة عظيمة من 
اإحياء ما�سي الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر كم�سدر 

للرزق واخلر الوفر.
بحريا  ومهرجانا  تراثيا  كرنفال  القفال  اأ�سبح  التاريخ  ذل��ك  ومنذ 
ي��رتق��ب��ه اجل��م��ي��ع ك��م��وع��د ���س��ن��وي ي��ت��ج��دد ك��ل ع���ام وي��ج��م��ع اأك���ر من 
3000 �سخ�س يف عر�س مياه اخلليج العربي يف ملحمة ريا�سية تبداأ 
من جزيرة �سر بونعر مرورا بجزيرة القمر لتقطع ال�سفن ما يزيد 
عن 50 ميال بحريا حتى �سواطئ دبي. و حققت الن�سخة املا�سية من 
احلدث جناحا لفتا متثل يف م�ساركة ما يزيد عن 100 �سفينة ر�سمت 
لوحة تراثية زاهية يف عر�س مياه اخلليج العربي، حيث جنح طاقم 
ال�سفينة منران 211 يف الو�سول اأول اإىل خط النهاية قبالة جزيرة 

بلو واترز ليتوج باللقب للمرة الأوىل.

•• �أبوظبي -و�م:

تنطلق اليوم الثالثاء مناف�سات اجلولة ال�23 من دوري اأدنوك للمحرتفني 
اليوم  3 منها يف  7 مباريات،  اإقامة  وت�سهد  م��دار يومني  تقام على  والتي 
الأول، و 4 يف اليوم الثاين الأربعاء من بينها قمة العني املت�سدر 55 نقطة 
و اجلزيرة �ساحب املركز الثالث 45 نقطة والتي تقام على ا�ستاد هزاع بن 
التتويج باللقب قبل  اأجل �سمان  زايد. و�سيكون العني مطالبا بالفوز من 
ختام املو�سم بثالث جولت يف ظل حاجته اإىل احل�سول على 3 نقاط يف اأي 
من مبارياته الأربع املتبقية هذا املو�سم. ولدى كل من الوحدة واجلزيرة 
وال�سارقة على التوايل ر�سيد النقاط نف�سه 45 نقطة ويف حال فوز العني 
على اجلزيرة �سيح�سم اللقب بو�سوله اإىل النقطة 58، لأنه وفقا حل�سابات 
نقطة،   57 اإىل  �ست�سل  املتبقية  مبارياتها  جميع  يف  الثالثة  للفرق  الفوز 
العني  مواجهات  وبلغت  واح��دة.  نقطة  العني  مع  الفارق  �سيكون  وبالتايل 
ا�ستطاع  مواجهة   27 املحرتفني،  ب��دوري  الح���رتاف  ع�سر  يف  واجل��زي��رة 

التعادل  ك��ان  بينما   ،12 يف  اجل��زي��رة  و  منها   9 يف  ال��ف��وز  يحقق  اأن  العني 
حا�سرا يف 6 مواجهات، فيما �سهدت مباريات الفريقني ت�سجيل 92 هدفا، 
منها 49 للجزيرة و43 للعني. ويف تفا�سيل بقية مباريات اجلولة تنطلق 
بني  مع  ع�سر  الثالث  باملركز   / نقطة   11  / العروبة  مبواجهة  املناف�سات 
الفجرة  ا�ستاد  املباراة على  تقام  ال�ساد�س، حيث  املركز  30 نقطة يف  يا�س 
واحل�سول  ال��ف��وز  يف  العروبة  وي��اأم��ل  الإم����ارات،  بتوقيت  م�ساء   6 ال�ساعة 
على 3 نقاط ت�سمن له القرتاب من الظفرة �ساحب ال�18 نقطة باملركز 
الثاين ع�سر، اأما بني يا�س فياأمل يف الفوز من اأجل البقاء يف املنطقة الدافئة 
والتواجد بني املراكز اخلم�سة الأوىل. ويف التوقيت نف�سه يلتقي عجمان / 
التا�سع مع الوحدة 45 نقطة باملركز الثاين على ا�ستاد  باملركز  28 نقطة/ 

امل�سوار للح�سول على  الأر���س يف موا�سلة  اأ�سحاب  را�سد بن �سعيد وياأمل 
اأف�سل يف جدول الرتتيب قبل نهاية املو�سم، بينما ياأمل الوحدة يف  مركز 
اليوم  الأق��ل. و تختتم مناف�سات  الثاين على  املركز  موا�سلة احلفاظ على 
22 نقطة  الرابع، مع خورفكان  املركز  45 نقطة يف  ال�سارقة  بلقاء  الأول 
يف املركز احلادي ع�سر، والتي تقام على ا�ستاد نادي ال�سارقة ال�ساعة 8:45 
العني  مالحقة  موا�سلة  يف  الأر�����س  اأ���س��ح��اب  ي��اأم��ل  و  الإم�����ارات  بتوقيت 
بينما  معه،  نف�سه  الر�سيد  �ساحبي  واجل��زي��رة  ال��وح��دة  بجانب  املت�سدر 
يطمح خورفكان يف البتعاد قليال عن منطقة اخلطر من اأجل �سمان البقاء 
 4 باإقامة  الثاين  اليوم  يف دوري املحرتفني. وت�ستاأنف مباريات اجلولة يف 
مواجهات ت�سهد الأوىل لقاء �سباب الأهلي 33 نقطة باملركز اخلام�س مع 

الن�سر 29 نقطة باملركز ال�سابع و التي تقام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء بتوقيت 
الأهلي يف الحتفاظ  �سباب  بدبي، حيث يطمح  را�سد  ا�ستاد  الإم��ارات على 
مبركزه و التقدم قليال لالقرتاب من الوحدة واجلزيرة وال�سارقة اأ�سحاب 
اللقاء بروح معنوية عالية بعد فوزه يف  الن�سر فيدخل  اأما  45 نقطة،  ال� 
ديربي "بر دبي" باجلولة املا�سية على الو�سل، حيث ياأمل يف فك ارتباط 
التوقيت  ويف  املو�سم.  نهاية  قبل  اأف�سل  ملركز  وال�سعي  معه  النقاط  ر�سيد 
نف�سه يلتقي احتاد كلباء 24 نقطة يف املركز العا�سر، مع الإمارات 10 نقاط 
باملركز الرابع ع�سر والأخر، والذي يقام على ا�ستاد احتاد كلباء، وهو اللقاء 
الذي ياأمل فيه احتاد كلباء مبوا�سلة ال�سعي لإنهاء املو�سم يف مركز اأف�سل، 
بينما يبحث الإمارات عن مزيد من النقاط حلفظ ماء الوجه يف امل�سابقة 
قبل اخلتام. ويلتقي اأي�سا الو�سل 29 نقطة باملركز الثامن مع الظفرة 18 
نقطة باملركز الثاين ع�سر على ا�ستاد زعبيل بدبي، يف مباراة يبحث فيها كل 
فريق عن الفوز من اأجل حت�سني مركزه خا�سة الظفرة ال�ساعي لالبتعاد 

قليال مع منطقة اخلطر.

قمة �لعن و�جلزيرة �أبرز مو�جهات �جلولة �ل�23 من دوري �أدنوك للمحرتفن



تهرب خطيبها من عربة نقل �مل�ساجن
اعرتفت امراأة اأ�سرتالية مبجموعة من التهم املوجهة اإليها، بعد اأن 
�سدمت �سيارة م�سروقة ب�سيارة نقل للم�ساجني تقل خطيبها، مما 
�ساعده على الهروب. واجهت ليال روز ماري والتو، من كانبرا، عدًدا 
من التهم، مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة لإنقاذ �سخ�س رهن الحتجاز 
ال��ق��ان��وين والع���ت���داء ع��ل��ى م��ق��دم��ي خ��دم��ات امل��ج��ت��م��ع، يف حمكمة 
ال�سلح يوم الأربعاء. متكنت ليال من الفرار مع خطيبها كني كوين 
بعد م�ساعدته على الهروب من �سيارة يقودها �سباط الإ�سالحيات 
يف يوليو من العام املا�سي. وك�سفت وثائق املحكمة اأن والتو �سرقت 
�سيارة جيب راجنلر خالل اختبار قيادة يف 9 يوليو. اأثناء القيادة، 
ادعت والتو باأنها بحاجة لأن تدخن �سيجارة، وتوقفت على جانب 
من  حلظات  بعد  ال�سيارة.  من  القيادة  ومعلم  هي  ونزلت  الطريق 
نزولهما، غافلت ليال معلم القيادة، و�سرقت ال�سيارة وانطلقت بها 
لت�سدم ال�سيارة التي ُتقل خطيبها مع ثالثة من �سباط ال�سرطة. 
ال�سحي  ماكونوت�سي  األك�سندر  مركز  اإىل  طريقه  يف  كوين،  وك��ان 
باأنه  اأن ادعى  برفقة ثالثة من رجال ال�سرطة، لتلقي العالج بعد 
�سيارة  ليال  �سرقت  اأن  وبعد  بالتوعك.  ي�سعر  واأن��ه  بطارية  ابتلع 
اختبار القيادة، قامت ب�سدم ال�سيارة التي تقل خطيبها عدة مرات 
من اخللف حتى متكن خطيبها من الفرار من ال�سيارة والن�سمام 
اإليها. مت العثور على ال�سيارة التي هرب بها الثنائي، يف وقت لحق 

من اليوم، م�ستعلة يف �ساحية فور�ست القريبة.

بونو يغني قف بجانبي يف ملجاأ من �لقنابل بكييف
اإحدى حمطات مرتو  غنى بونو املطرب الأول يف فريق "يو2" يف 
الأنفاق يف كييف، والتي ت�ستخدم كملجاأ من الق�سف تعبرا عن 
دعمه لالأوكرانيني الذين يحاولون الت�سدي للعمليات الع�سكرية 
الرئي�س  اأن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  الإي���رل���ن���دي  امل��غ��ن��ي  وك��ت��ب  ال��رو���س��ي��ة. 
اإظهارا  كييف  للغناء يف  "دعانا  زيلين�سكي  فولودمير  الأوك��راين 
للت�سامن مع ال�سعب الأوكراين، وهذا ما جئنا لأجله". غنى بونو 
بجانب عازف الغيتار ذا اإيدج، اأغنية املطرب الأمركي بن اإي كينغ 
"قف بجانبي" يف حمطة مرتو خري�ساتك. وان�سم اإليه مغني اآخر 
بزي ع�سكري اأوكراين. كما زار بوت�سا وهي بلدة خارج كييف التي 
زعم العثور فيها على مئات اجلثث بعد ان�سحاب القوات الرو�سية 

ال�سهر املا�سي. وتعتر البلدة موقعا حمتمال جلرائم احلرب.

ت�سويه �أعمدة مدينة جر�س �لأثرية
بع�س  بقيام  الأردن��ي��ة،  مدينة جر�س  الأم��ن��ي��ة يف  الأج��ه��زة  حتقق 
جر�س  مدينة  اأع��م��دة  بع�س  على  تخريبية  ب��اأع��م��ال  الأ���س��خ��ا���س 
العامة  الآثار  الأثرية، بطالء ر�سا�س والكتابة عليها. وقال مدير 
يف الأردن، فادي بلعاوي، اإن الأجهزة الأمنية فتحت حتقيقا بحادثة 
ت�سويه بع�س الأعمدة التاريخية مبدينة جر�س، حيث �سيتم تقدمي 
الفاعلني للعدالة. واأ�ساف اأن املديرية تتابع العتداء على الأعمدة 
الأولية  باملعاجلة  العامة  الآث��ار  دائ��رة  ك��وادر  الأثرية، حيث قامت 
لإزالته  متهيدا  ر�سا�س  بطالء  ت�سويهها  مت  التي  الأع��م��دة  لأح��د 
بطرق علمية دقيقة، متوقعا اأن تاأخذ وقتا وجهدا كبرا لإعادتها 
كما كانت قبل التخريب. و�سدد البلعاوي اأن من قام بهذا التخريب 
يف  والتاريخية  الأث��ري��ة  املناطق  باأهمية  ك���اٍف  وع��ي  لديهم  لي�س 
الأردن، يف الوقت الذي ت�سعى فيه اململكة جلذب املزيد من ال�سياح 
لهذه املناطق. واأثارت حادثة العتداء على الأعمدة الأثرية بجر�س 
ا�ستياء كبر عر مواقع التوا�سل الجتماعي، ملا لهذه الأماكن من 
عن  التوا�سل  م��واق��ع  رواد  وع��ر  الأردن،  ت��اري��خ  يف  كبرة  اأهمية 

غ�سبهم وا�ستنكارهم لهذا الفعل.
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روبوت ثوري يطهو ويتذوق �لطعام مثل �لإن�سان
يف اخرتاق يعتر الأول من نوعه، مت الك�سف موؤخراً عن ت�سميم فريد لروبوت يعمل بالذكاء ال�سطناعي، ميكنه 

ممار�سة اأعمال الطهي والتذوق مثل الإن�سان متاماً.
اإن�ساء  على  املنزلية،  الأجهزة  بت�سنيع  "بيكو" ال�سهرة  �سركة  مع  بالتعاون  كامريدج  جامعة  من  باحثون  عمل 

روبوت ميكنه القيام باأعمال الطهي ويتميز مبقدرته على تذوق الوجبات التي يقوم بطهيها.
وقد مت تدريب الروبوت الذي اأطلق عليه ا�سم "ال�سيف الآيل"، على تذوق الطعام يف مراحل خمتلفة من عملية 

امل�سغ لتقييم ما اإذا كان الطعام يتمتع بالنكهة املطلوبة.
واإ�سافة اإىل التذوق، مت تدريب ال�سيف الآيل بالفعل على �سنع العجة، وت�سعة اأ�سكال خمتلفة من طبق ب�سيط من 

البي�س املخفوق والطماطم، والعديد من الوجبات الأخرى.
ووفًقا ل� "غرزيغورز �سوكاكي"، من ق�سم الهند�سة يف جامعة كامريدج والذي �سارك يف تطوير الروبوت، فاإن معظم 
اإذا كان توازن  اأثناء عملية الطهي للتحقق مما  اأثناء فح�س الطبق  التذوق  املنزل على دراي��ة مبفهوم  الطهاة يف 
النكهات منا�سًبا اأم ل، لذا فاإن الروبوت الآيل يجب اأن يتمتع بنف�س املقدرة، وهذا ما مت العمل عليه عند تطوير 

الروبوت، وفق ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا. 
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فل�سطيني يح�سد رقما عامليا مذها يف �خلايا �ل�سم�سية
ال�سهر،  هذا  مطلع  العا�سوري،  عمران  ال�ساب  الفل�سطيني  الباحث  ح�سد 
جائزتني عامليتني، بعد جناحه يف حتقيق رقم قيا�سي عاملي يف جمال الطاقة 
ب��اخل��الي��ا ال�سم�سية  ي��ع��رف  احل��دي��ث��ة، ع��ر متكنه م��ن حت�سني ك��ف��اءة م��ا 
اأف�سل  العا�سوري هي جائزة  عليها  التي ح�سل  الأوىل  اجلائزة  املزدوجة. 
ر�سالة دكتوراة من مدينة اأدلرزهوف العلمية برلني لهذا العام، والثانية 
لعام  باأملانيا  العلمية  هيلمهولتز  مبعاهد  دك��ت��وراة  ر�سالة  اأف�سل  ج��ائ��زة 
2021، والتي يعمل بها اأكر من 8000 طالب دكتوراة يف الوقت احلايل. 
الرقم  حتقيق  يف  جن��ح  ال��ع��ا���س��وري  اأن  اجل��ائ��زت��ني  منح  حيثيات  يف  وج���اء 
 Tandem" القيا�سي العاملي يف حت�سني كفاءة اخلاليا ال�سم�سية املزدوجة
الأمركية  العلوم  جملة  بروفي�سكايت(.   - )�سيليكون   "Solar Cells
العا�سوري،  حققه  الذي  العلمي  بالإجناز  احتفت   "Science" املرموقة 
بن�سر نتيحة البحث التي تو�سل اإليها خالل اأبحاثة لنيل درجة الدكتوراة 

من معهد هيلمهولتز برلني للطاقة واملواد وجامعة برلني التقنية.
العا�سوري حتدث ملوقع "�سكاي نيوز عربية" و�سرح ما هي اخلاليا ال�سم�سية 
املزدوجة وما اأهميتها وملاذا يعتر هذا الإجناز العلمي مهما وطفرة كبرة 
يف جمال الطاقة بامل�ستقبل؟ وقال العا�سوري اإنه "يف الوقت الراهن يبذل 
العلماء يف �ستى املجالت جهودا علمية م�سنية لتحقيق اأهم اأهداف اتفاقية 
باري�س للمناخ وهو الإبقاء على معدل التغر يف درجة حرارة كوكب الأر�س 
الوقود  ا�ستهالك  جعل  يجب  ذل��ك  ولتحقيق  املئويتني،  الدرجتني  حتت 
بتدبر م�سادر  �سوى  ذلك  يتم  ولن  املمكنة،  امل�ستويات  اأق��ل  الأحفوري يف 
يكن  اإن مل  امل�سادر  تلك  اأه��م  وواح��دة من  بديلة نظيفة ومتجددة،  طاقة 

اأهمها على الإطالق هي اخلاليا ال�سم�سية".

�لزمردة �جلميلة.. جورجينا تك�سف �سورة و��سم �بنتها 
رونالدو،  الرتغايل كري�ستيانو  النجم  رودريغيز، �سديقة  ك�سفت جورجينا 
عن ا�سم مولودتهما اجلديدة، التي جاءت يف ظروف موؤملة، ب�سبب وفاة �سقيقه 
التواأم اأثناء الولدة. وكانت جورجينا، �سديقة رونالدو، حامال يف تواأم، ولكن 
اأحدهما تويف اأثناء الولدة، قبل حوايل 20 يوما. ون�سرت جورجينا رودريغيز 
اأن  اإن�ستغرام، وك�سفت  �سريرها، على ح�سابها يف  �سورة للطفلة مبت�سمة يف 
�ساعة  اإعجاب يف  اأك��ر من مليوين  ال�سورة  ونالت  اإزم��رال��دا.  بيال  ا�سمها 
بيال  فكلمة  ال��زم��ردة اجلميلة،  اإزم��رال��دا،  بيال  ا�سم  ويعني  واح��دة فقط. 
اأما  والرتغايل،  والإيطايل  الإ�سباين  منها  عدة  لغات  "اجلميلة" يف  تعني 
ن�سر  قد  رون��ال��دو  وك��ان  الإ�سبانية.  باللغة  الزمرد  حجر  فتعني  اإزم��رال��دا 
"حب  اأي����ام، وع��ل��ق عليها  اإزم���رال���دا، قبل  ابنته اجل��دي��دة بيال  ���س��ورة م��ع 
اأبريل، عندما تويف اأحد   18 لالأبد". وتعر�ست عائلة رونالدو ل�سدمة يوم 
"تويرت":  ال�سخ�سي  ح�سابه  عر  رون��ال��دو  وكتب  ال���ولدة،  حديثي  تواأميه 
"ببالغ احلزن نعلن وفاة ر�سيعنا، اإنه اأكر اأمل ميكن اأن ي�سعر به اأي والد".

جزيرة غام�سة 
حتري �لعلماء

يحيط الغمو�س ب� جزيرة �سبحية 
الأمر  ال��ه��ادي،  املحيط  ج��ن��وب  يف 
ال�������ذي ت������رك اخل��������راء يف ح���رة 
م���ن اأم����ره����م. ظ���ل ق���ط���اع غريب 
ُي��ع��رف با�سم جزيرة  م��ن الأر����س، 
بعد  عديدة  ل�سنوات  لغًزا  �ساندي، 
اخلرائط،  من  العديد  يف  اإدراج���ه 
مب��ا يف ذل��ك غ��وغ��ل، مل��دة عقد من 
الأق��ل. ظهرت نقطة  الزمان على 
وكاليدونيا  اأ�سرتاليا  بني  مظلمة 
ب���رن���ام���ج غوغل  ع���ل���ى  اجل����دي����دة 
ت��ب��دو خمتلفة عن  وال��ت��ي  اإي�����رث، 
اجل��زر امل��ج��اورة. وعلى الرغم من 
ر�سدها عر اخلرائط واملخططات 
ال���ب���ح���ري���ة، ت���وج���ه ال���ع���ل���م���اء اإىل 
�سوى  �سيًئا  ي��ج��دوا  ومل  املنطقة، 

موجات البحر الزرقاء.
)نوفمر(  ال��ث��اين  ت�سرين   26 يف 
ي�سمى  م��ا  غ��وغ��ل  اأزال�����ت   ،2012
جزيرة �ساندي من خدمة خرائط 
بالظهور  ا�ستمرت  لكنها  غ��وغ��ل، 

ب�سكل متقطع.
اإيرث  غ��وغ��ل  م�ستخدمو  اأ���س��ي��ب 
عندما  ال�سنني  مر  على  بالذهول 
الوهمية"،  "اجلزيرة  اك��ت�����س��ف��وا 
الوقت  اإىل  تاريخها  ي��ع��ود  وال��ت��ي 
امل�ستك�سف  ف����ي����ه  ر������س�����م  ال���������ذي 
كوك  جيم�س  الكابنت  الريطاين 
الأول  "�ساندي"  ج���زي���رة  ر����س���م 
ال�سرقي  ال�سمايل  ال�ساحل  قبالة 

لأ�سرتاليا.
"خمطط  يف  الك���ت�������س���اف  ُن�������س���ر 
املحيط  ج���ن���وب  يف  الك���ت�������س���اف���ات 
الهادئ" لكوك يف عام 1776. مرة 
اأك��ر من  اأخ���رى، مت ر�سدها بعد 

100 عام يف عام 1895. 

دكتور �سرت�ينج 
يت�سدر �سباك �لتذ�كر

ت���ب���واأ ف��ي��ل��م دك���ت���ور ���س��رتاي��ن��ج اإن 
يف  م��ادن�����س  اأوف  م��ال��ت��ي��ف��ر���س  ذي 
تلت  ال��ت��ي  الأوىل  ال��ث��الث��ة  الأي�����ام 
�سباك  ����س���دارة  ع���رو����س���ه،  اإط�����الق 
وفق  ال�سمالية  اأم��رك��ا  يف  التذاكر 
الأرق��ام املوقتة التي ن�سرنها �سركة 
املتخ�س�سة.  ري��ل��ي�����س��ن��ز  اإك���زب���ي���رت 
دولر  م��ل��ي��ون   185 اإىل  وو���س��ل��ت 
الإي��رادات التي حققها من اجلمعة 
"دكتور �سرتاينج"، وهو  الأحد  اإىل 
العباءة  ذي  ال�ساحر  ملغامرات  تتمة 
احلمراء ويوؤدي دور بطل "مارفل" 
الريطاين  امل��م��ث��ل  ف��ي��ه  اخل������ارق 
مل  وبالتايل  كامربات�س.  بنديكت 
يرتك الفيلم الذي ي�ستك�سف عوامل 
لالأعمال  ال��ف��ت��ات  ����س���وى  م���وازي���ة 
�سرتاينج  "دكتور  وب���ات  املناف�سة. 
مادن�س"  اأوف  مالتيفر�س  ذي  اإن 
بذلك يف املرتبة الثانية بني الأفالم 
الأعلى فور  الإي���رادات  التي حققت 
انطالقها منذ بداية اجلائحة، وراء 
"�سبايدر-مان: نو واي هوم" الذي 
اختار اأي�ساً العوامل املوازية وح�سد 
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�سرتاينج"  "دكتور  جن���اح  واأظ���ه���ر 
�سفحة  ط��وت  التذاكر  �سبابيك  اأن 
عافيتها،  ت�ستعيد  وب��داأت  اجلائحة 
اأك����ر  اإي����������رادات  ال��ف��ي��ل��م  ح���ق���ق  اإذ 
اأ���س��ع��اف م��ن نهاية  ب��ح��واىل ع�سرة 
الفائت.  العام  من  نف�سها  الأ�سبوع 
"دكتور �سرتاينج" كثراً يف  وابتعد 
ال�سدارة عن فيلم الر�سوم املتحركة 
اإىل  تراجع  ال��ذي  غايز"  ب��اد  "ذي 
املركز الثاين مع حيواناته اخلارجة 
عن القانون التي جتهد لكي ت�سبح 

لطيفة.

تامر ح�سني ينفي 
�سائعات طاقه 

ح�سني   امل�����س��ري  تامر  ال��ف��ن��ان  ����س���ارك 
اجلمهور �سورة جديدة جتمعه بزوجته 
بو�سيل ،  املغربية  ب�سمة  الأزي��اء  م�سممة 
عر خا�سية "الق�س�س الق�سرة" على 
التوا�سل  م��وق��ع  ع��ل��ى  اخل��ا���س  ح�سابه 
بهذه  ت��ام��ر ح�سني  ون��ف��ى  الج��ت��م��اع��ي. 
حول  تداولها  مت  التي  الأخ��ب��ار  ال�سورة 
عليها  وعلق  بو�سيل،  ب�سمة  من  طالقه 
مهنئاً ب�سمة بان�ساءها �سركتها اخلا�سة، 
وحبيبتي  ل��زوج��ت��ي  "مروك  وك���ت���ب: 
وكل  امل�ستقلة  �سركتها  عمل  لبداأ  ب�سمة 
�سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولدنا 
اخلر  ك��ل  يكتبلك  رب��ن��ا  اهلل  ���س��اء  واإن 
ب�سكل  امل��ت��اب��ع��ون  وت��ف��اع��ل  والنجاح". 
كبر مع من�سور تامر هذا، وعروا عن 

اإعجابهم بالثنائي.

�أف�سل خرب�ء �لريا�سيات يف �لعامل بعمر 10 �سنو�ت
الريا�سيني  اأف�سل  م��ن  ك��واح��د  بريطاين  طفل  تتويج  مت 
بعد فوزه باملرتبة ال�ساد�سة يف اأكر م�سابقة للريا�سيات يف 
العامل. وي�ستطيع فيليك�س اأك�سمات�سر البالغ من العمر 10 
الريا�سيات دون  اأ�سئلة �سعبة يف  اأع��وام فقط الإجابة على 

اأي م�ساعدة ويف ملح الب�سر، بح�سب موقع اآي تي يف.
و قال فيليك�س اأك�سمات�سر، من هانتينجدو، كمريدج�سر، 
اإنه �سعر "بالفخر وال�سدمة حًقا" بعد اأن علم اأنه فاز بفئته 
"كنت  العامل  م�ستوى  على  ال�ساد�سة  املرتبة  على  وح�سل 
اأهدف اإىل اأن اأكون من بني اأف�سل 100، لذلك كان الأمر 
غر متوقع حًقا". واأ�ساف فيليك�س "اأمي واأبي فخوران بي 
حًقا، على ما اأعتقد. مل يحدث �سيء مثل هذا من قبل يف 
واجه  مدر�سته،  يف  الريا�سيات  �سفر  فيليك�س،  عائلتنا". 
ليوم  العاملي  التحدي  دول��ة يف   160 الأط��ف��ال من  ماليني 
�سبالدويك  مدر�سة  يف  اأق��ران��ه  وق��ال  العاملي.  الريا�سيات 
و  ب��ه.  للغاية"  "فخورون  اإنهم  هانتينغدون  يف  املجتمعية 
اأن  املدر�سة ل ميكن  اإن  ووري��ل  لويز  املدر�سة  قالت مديرة 
تكون اأكر فخراً باإجنازات فيليك�س، واأ�سافت "لقد فوجئنا. 
اإنه عامل ريا�سيات رائع، لكننا توقعنا مع وجود العديد من 
اإىل  ال��و���س��ول  ال�سعب  م��ن  �سيكون  املناف�سة،  يف  الأط��ف��ال 

املركز الأول. نحن فخورون به ونعتقد اأنه جنم مطلق".

ر�سم تابوت يك�سف خمطط حبيبها لقتلها
بعد النف�سال عن حبيبها ال�سابق، عرت امراأة اأمريكية على 
ج�سمها.  لقيا�سات  مطابقة  بقيا�سات  لنع�س  تف�سيلي  ر�سم 
كاليفورنيا،  ج��ن��وب  تعي�س يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل����راأة،  اأو���س��ح��ت 
على  مكتوبة  التفا�سيل  وج���دت  اأن��ه��ا  ري��دي��ت  م��وق��ع  ع��ل��ى 
ورقة ل�سقة يف �سندوق اأدوات �سريكها ال�سابق. وقالت، اإنه 
خطط ل�سناعة تابوت ينا�سب قيا�ساتها، واأنها ل تعلم كيف 
موقع  على  ق�ستها  ن�سر  وبعد  الأم���ر.  ه��ذا  حيال  تت�سرف 
ن�سحها  حيث  من�سورها  على  التعليقات  ان��ه��ال��ت  ري��دي��ت، 
ال�سابق،  حبيبها  �سد  لل�سرطة  ب�سكوى  بالتقدم  الكثرون 
اإنها تختلق هذا الأمر  يف حني �سكك اآخرون بالأمر وقالوا 
لتح�سل على ال�سهرة. وقد �ساركت املراأة �سورة الر�سم التي 
ال�سابق،  حبيبها  اأدوات  �سندوق  يف  عليه  ع��رت  اأنها  تزعم 
يف موقع ريديت. وكتبت: " بعد اأن تركتب حبيبي ال�سابق، 
وجدت هذه املالحظة الال�سقة يف �سندوق الأدوات اخلا�س 
به، والتي تظهر خططه ل�سناعة تابوت مبقا�سات ج�سمي، 
واأطلق على اخلطة " خطة الذهاب يف اإجازة" وعمدت املراأة 
التي ف�سلت عدم ذكر ا�سمها، اإىل تغير قفل ال�سقة بعد اأن 
اكت�سفت الر�سم، وبداأت تخطط لتغير مكان �سكنها خ�سية 
قيام حبيبها ال�سابق باأي خطوات عدوانية جتاهها، وفق ما 

اأوردت �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 

ذئاب ترتكب جمزرة خر�ف 
هاجم قطيع من الذئاب حظرة للخراف بولية مالطيا 

جنوبي تركيا، مت�سببا بنفوق واإ�سابة الع�سرات منها.
واأكد لطفي �ساهني خمتار منطقة علي جان لالأنا�سول، 
اأون��دار �ساهني تعر�ست لهجوم  املا�سية  اأن مزرعة مربي 
لطفي  واأ���س��ار  الأح����د.   - ال�سبت  ليلة  ال��ذئ��اب  قبل  م��ن 

�ساهني اإىل اأن قوات الدرك تفقدت مكان الواقعة.
162 خروفا  نفوق  اأ�سفر عن  الذئاب  اأن هجوم  واأو���س��ح 

واإ�سابة 36 وفقدان 10.

عامل �أ�سرت�يل يوؤكد حل لغز مثلث برمود�
حل  اأنه  كرو�سيلنيكي  كارل  الأ�سرتايل  العامل  اأكد 

لغز مثلث برمودا مرة واحدة واإىل الأبد.
اخلارقة  الأ���س��ب��اب  اأن  كرو�سيلنيكي  ك����ارل  واأك����د 
للطبيعة ل تلعب دورا، م�سرا اإىل اأنه من املحتمل 
اأن يكون اختفاء الطائرات والقوارب على مر ال�سنني 
الب�سري،  واخل��ط��اأ  اجل��وي��ة  الأح����وال  ���س��وء  ب�سبب 

ح�سبما اأفاد موقع "unilad" الريطاين.
م�ساحة  ال�سيطان"  ب�"مثلث  ي�سمى  م��ا  وي��غ��ط��ي 
700 األف كيلومرت مربع من املحيط وهي منطقة 
ف���اإن حالت  ل���ذا  ب��ح��ري��ة م��زدح��م��ة ب�سكل خ��ا���س، 

الختفاء لي�ست خارجة عن املاألوف.
واف���رت����س ك��رو���س��ي��ل��ن��ي��ك��ي اأن����ه ن��ظ��را ل��ك��ون مثلث 
ب���رم���ودا ب��ق��ع��ة م��زدح��م��ة م��ن ال��ب��ح��ر وق��ري��ب��ة من 
املنطقة  فاإن حالت الختفاء يف  املتحدة،  الوليات 

لي�ست غر عادية.  
 news.com.au مل���وق���ع  ك��رو���س��ي��ل��ن��ي��ك��ي  وق�����ال 

ق��ري��ب م��ن خط  "اإنه   :2017 الأ����س���رتايل يف ع��ام 
ال�ستواء بالقرب من جزء ثري من العامل، اأمريكا، 

وبالتايل لديك الكثر من حركة املرور".
وخفر   )Lloyd‘s( لندن"  "للويدز  "وفًقا 
مثلث  يف  املفقودين  عدد  فاإن  الأمريكي،  ال�سواحل 
برمودا هو نف�سه يف اأي مكان يف العامل على اأ�سا�س 
عن  اأي�سا  كرو�سيلنيكي  وحت��دث  املئوية.  الن�سبة 
الرحلة 19، التي رمبا تكون اأ�سهر حالت الختفاء 
يف امل��ث��ل��ث، وك��ان��ت ال��رح��ل��ة 19 م��ك��ون��ة م��ن خم�س 
اأقلعت  الأمريكية  للبحرية  تابعة  طوربيد  قاذفات 
دي�سمر   5 فلوريدا يف  بولية  لودرديل  ف��ورت  من 
�ساعتني  مل���دة  روت��ي��ن��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  مهمة  يف   1945
فردا   14 متنها  على  وك��ان  الأطل�سي  املحيط  ف��وق 
اأفراد الطاقم، لكن القاعدة �سرعان ما فقدت  من 
الت�سال بها واختفت مع جميع اأفراد الطاقم ومل 

يتم العثور على حطام على الإطالق.

�إلني بومبيو حت�سر �حتفال  Grey's Anatomy يف درمي هوليوود بلو�ص �أجنلو�ص ، كاليفورنيا. � ف ب

�إلي�سا حتتفل بتحقيق رقم 
قيا�سي جديد 

قناتها  عر  جديد  قيا�سي  رق��م  بتحقيقها  اللبنانية  اإلي�سا   الفنانة  احتفلت 
" بتمون " التي طرحتها  اأغنيتها  بعدما حققت  وذلك  يوتيوب،  اخلا�سة على 

�سمن األبوم " اأيامي بيك " يف نهاية 2007.
على  اخلا�س  ح�سابها  عر  القيا�سي  الرقم  ه��ذا  بتحقيقها  اإلي�سا  واحتفلت 
اأنتم  رف��اق!  يا  معكم  العد  فقدت  "لقد  وكتبت:  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
مليون   13 و  لبتمون  مليون   100 القيا�سية!  لالأرقام  حمطم  جي�س  اأف�سل 

للدويتو اجلديد! بامتياز".
ومبن�سور اأخر كتبت اإلي�سا وقالت: "100 مليون لبتمون و13 مليون من اأول 

دقيقة  ومني اإلكن ماليني ومليارات احلب".


